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JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR 

GEOSOPHICAL APPROACHES, TURKISH REFLECTIONS 

Sezgi DURGUN* 

ÖZ 

Bu makalede disiplinlerarası bir perspektiften “jeozofi” 
kavramı ele alınacak ve felsefe-mekân-siyaset ilişkisi konu 
edilecektir. Makalede jeozofik yaklaşımların Türkiye ve 
dünyadaki muhtemel etkisi ele alınacak, jeozofik anlayışın 
tarihsel ekollerle melezlenerek siyaset, insan ve mekân bağını 
nasıl inşa ettiğine odaklanılacaktır. Söz konusu çerçevede 
hayali coğrafyalar ve coğrafi imgelem söylemlerinin nasıl 
ortaya çıktığı tartışılacak ve buna istinaden farklı aktörlerin 
ürettiği “milliyetçilikler”, coğrafi konuma atfedilen 
jeopolitik roller ve “olağanüstücü” söylemler serimlenecektir. 
Coğrafya ve mekânın, insanla ve siyasetle nasıl bütünleştiği, 
sosyal bilimlerde mekân sallığın yeniden nasıl önem 
kazandığı tartışılacaktır. Aynı zamanda hem dünyada hem de 
Türkiye’de eleştirel jeopolitiğin ortaya çıkmasında ve 
jeopolitik ön kabullerin eleştirel bir şekilde ele alınmasında 
jeozofinin olanaklılığı etkisi araştırılacaktır.  Bu bağlamda 
makale Türkiye’deki eleştirel jeopolitik literatüründen 
örnekler sunarak tartışmaya ulusal bir boyuttan bakmayı 
hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Jeozofi, Hayali Coğrafyalar, Eleştirel 
Jeopolitik, Türkiye’de Coğrafi Düşünce, Coğrafi İmgelem, 
Terrae Incognitae. 
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ABSTRACT 

In this interdisciplinary work, “geosophy” will be discussed 
as a concept that links philosophy, politics and space. The 
focus of the article will be on the development of possible 
geosophical approaches both in Turkey and worldwide. This 
article argues that geosophical understanding hybridized with 
the historical approach, would release a new discussion how 
politics, human and space are interconnected. This is how the 
concept “imagined geographies” makes sense in 
understanding different nationalisms, “exceptionalisms” or 
geopolitical roles / identitifications assumed by various 
political actors. Along with the analysis of the rising power 
of spatiality in the social sciences, this article will evaluate 
the possible geosophical approaches in Turkish context 
mostly arising from the emerging critical literature on 
geopolitics.  

Keywords: Jeosophy, Imagined Geographies, Critical 
Jeopolitics, Turkish Geographical Thought, Geographical 
Imagination, Terrae Incognitae. 

 

1. JEOZOFİ NEDİR VE SİYASET İLE NASIL İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR? 

Bilinmeyen toprakların en etkileyici olanı insanın kalbinin ve zihninin 
içindekilerdir”. Amerikalı coğrafyacı John Kirtland Wright (1891-1969) bu sözleri 
1946 yılında Amerikan Coğrafyacılar Derneği’nin açılış konuşmasında 
söylemiştir. Wright, Anglosakson coğrafya literatüründe geosophy (geo-sophia) 
olarak geçen, Türkçede jeozofi olarak adlandıracağımız bir yaklaşımın 
öncüsüdür. Jeozofi, etimolojik köken olarak Antik Grekçeden gelir, geo 
(yeryüzü) - sophia (bilgelik) kelimelerinden oluşan bu terim coğrafyaya dair 
geliştirilen bütünsel bir bakış açısını imler, sistematik coğrafyanın yanısıra 
“coğrafi episteme” nin nasıl ve hangi perspektiflerden oluşturulduğunu sorgular; 
coğrafi bilginin üretim süreçlerine odaklanır. Wright’ın terimleriyle historiografi 
tarih için ne ise jeozofi de coğrafya için odur” (Wright, 1947: 1-15). Böylelikle 
Wright, haritacılıkta Roma döneminde çokça kullanılan “bilinmeyen topraklar” 
terimine farklı bir boyut getirmiştir. Wright yukarıda alıntıladığımız sözleri 
sarfettiğinde II. Dünya savaşı henüz bitmiş, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom 
bombaları atılalı bir yıl olmuştu. Bu konuşmadan bir yıl sonra Truman doktrini 
yayınlanacak, iki sene sonra İsrail-Arap savaşları başlayacak ve 1949’da NATO 
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kurulacaktı. Bilindiği gibi bu dönemde “coğrafya her şeyden önce savaşmaya 
yaramaktaydı” (Lacoste, 2014).  

Harita, Wright’ın sunduğu jeozofik yaklaşıma göre, dünyanın ölçekler, 
sınırlar ve rakamlardan mürekkep iki boyutlu temsilinden ibaret değildir, 
haritalar maddi ve manevi anlamda çoğul ve göreceli gerçekliklerin temsilidir; 
insanların dünyayı kavrayışlarını, hayallerini ve hayal güçlerini de yansıtır. 
Böyle düşünmekle Wright aslında hümanist ve davranışsal coğrafyanın da felsefi 
temellerine önemli bir katkı yapmış olur. Bizce bu yaklaşımın tarih 
disiplinindeki Annales ekolünün önermeleriyle de ortak yönleri bulunabilir. 
Çünkü insanı mekân ile birlikte ele almak, hem tarihi hem de coğrafyayı zihinle 
ve duygu ile her herşeyden önce kültür ile ilişkiye sokmak demektir. Jeozofi, bu 
yönüyle insanın anlam dünyasını, tutumunu ve pozisyonunu (Almancada 
kullanılan Weltanschauung terimini andıran) coğrafi perspektife içkin olarak ele 
alır. 1940’larda “coğrafi imgelem” ya da “hayali coğrafyalar” dendiğinde büyük 
olasılıkla toplumdan herhangi bir yankı alınamazdı, imgelem ve hayal gibi 
terimlerin coğrafya gibi daha fiziki kesinliği olan bir disiplin ile eşleştirmek tuhaf 
ve uygunsuz bulunabilirdi. Oysa Wright’ın yukarıda alıntıladığımız terrae 
incognitae argümanı ışığında yıllar sonra bu terimler coğrafya ile kesişmiş, 
1970’lerden itibaren, sosyal bilimlerin ontolojik ve epistemolojik kurgusunda 
yepyeni bir dönem başlamıştır. Bunun ötesinde Wright, jeo-zofi (geo-sophia) 
terimini kullanarak coğrafya ve “mekân felsefesi”nin olanaklılığını ortaya 
koymuştur,çünkü  jeozofi bir coğrafi bilgiyi, o yere dair geliştirilen insani 
deneyimi de ekleyerek değerlendirir. Burada önemli olan kesin bilgiye ulaşmak 
değil, bir mekân a dair tüm bakış açılarının üzerinden, onların üretim sürecini 
gören bir bakış yakalamaktır. Bunun Platonik felsefede karşılığı temaşaa etmek, 
yani theoria demektir. Theoria tüm açıları kuşbakışı görmek ve 
değerlendirebilmek adına sophia’dan yani bilgelikten kuvvet alır.  Örneğin aynı 
yere dair bir balıkçının yaklaşımı, bir askerin yaklaşımı, bir şairin veya bir konar 
göçer grubun yaklaşımı farklı olacaktır. Dolayısıyla herhangi bir coğrafi anlatı 
insan zihnindeki kurgulardan, hayal gücünden ve daha da önemlisi güç 
ilişkilerinden yani siyasetten bağımsız değildir. Bütün bu anlatıların her birinin 
hangi güç mekân izmalarının, hangi imge, tasarım ve hayallerin ürünü olduğunu 
görebilmek jeozofik yaklaşımı örnekler. 

Coğrafya ve siyasetin ne denli içiçe geçtiğini görebilmek için popüler bir 
örnek üzerinden gidilebilir. Bugüne dek üretilmiş dünya haritalarını elimize 
aldığımızda, matematiksel kesinlik taşıyan ölçeklerin sandığımızdan daha “keyfi 
ve olumsal (contingent)” olduğunu görürüz. Günlük kullanımda olan haritaların 
çoğunluğu Merkatör Projeksiyonu esas alınarak çizilen haritalardır. Bu 
projeksiyona dayanarak çizilen haritaların hata payı yüksektir. Söz konusu 
haritalarda doğru sonuçlar sadece ekvator çizgisi hizasında elde edilir. Kuzey ve 
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güney uçlardaki ölçümler gerçeği tam olarak yansıtmaz. Merkatör 
Projeksiyonunun neden bu kadar hata payı içerdiğini sorgulayacak olursak 
cevabı oldukça basittir. Projeksiyondaki temel problem, küre şeklinde bir cismin, 
düzleme çevrilmesidir; küre şeklindeki dünya, düzlem üzerinde temsil edilirken 
birtakım kırılmalar, eğilmeler ve bükülmeler oluşmaktadır bunun için de yanıltıcı 
bir temsil oluşmaktadır. Sözünü ettiğimiz bükülmelerden dolayı kuzey ve güney 
sahası mevcut halinden büyük görünür ancak orta sahalarda daralma oluşmaz. 
16.yüzyılda ortaya çıkan bu harita türü, teknik olanaksızlıklardan dolayı hata 
payı taşısa da aslında büyük bir propaganda malzemesi olarak kullanılagelmiştir. 
Buna örnek olarak Merkatör temelli dünya haritalarının kuzey sahasını 
olduğundan büyük gösterdiğini, örneğin dünyanın ortasında yer alan Afrika gibi 
kocaman bir kıtayı gerçek boyutundan daha küçük gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Bütün bu anlatıyı sorgulamak için 1974 yılında Arno Peters bu hataları 
sistematik olarak listelemiş, dünyanın yeni haritasını oluşturma girişimlerinde 
bulunmuştur, ama güç dengeleri Peters’in ürettiği yeni haritanın yaygın olan 
haritaların arasında sıyrılıp öne çıkmasına şans vermemiştir. Peters kendi 
çalışmasının dünya için önemini şu cümle ile belirtmiştir: “bize yeni bir dünya 
haritası değil yeni bir dünya görüşü lazım” (Ashmore, 2013: 57-59). Başka 
deyişle bir yandan Wright’ın “terrae incognita” argümanı, bir yandan Peters’in 
çalışmaları aslında bize coğrafi imgelemin siyasi bakışla şekillendiğine dair ilk 
ipuçlarını vermiştir. Merkatör Projeksiyonun asıl sorunu geometri değil, Kuzey 
ve Batı ülkelerinin hakimiyetinde oluşan bir dünya siyasetinin meşrulaştırma 
aracı haline gelmiş olmasıdır, bu durum haritaların ne ölçüde ideolojik 
enstrümanlar olarak kullanılabileceğini göstermektedir.    

2. DÜNYA HARİTASI TARTIŞMASININ JEOZOFİK KÖKENLERİ 

Dünya haritasının kesinlik ve doğruluk değerine dair tartışmanın kökleri 
geçmişe uzanır. Eğer Antik döneme dek gidecek olursak Presokratik 
filozoflardan Thales’in öğrencisi Anaximandros’un haritasını anmalıyız. İ.Ö. 6. 
yüzyılda bir harita çizen Anaximandros’un yerküreyi bir harita üzerine çizmesi 
toplumda bir skandal yaratır. Dünyanın ilk temsili resminin toplumda yarattığı 
bu büyük tepkiyi düşünürsek yerkürenin herhangi bir yatay düzlemde temsil 
edilmesinin ne kadar kadim bir tartışma olduğunu idrak edebiliriz (Farinelli, 
2011: 1) Grek dünyasında yerin Tanrıçası Gaia, hareketli, canlı ve yaşayan bir 
varlık olarak kabul edilir; onun bir bronz ya da seramik bir tablet çizilmesi ve 
hapsedilmesi Tanrılara hakaret sayılmıştır. Dönemin zihniyetine göre bunun iki 
sebebi vardır: 

1) Doğa ve yerküre akışta olan ebedi hareketi taşıyan varlıklardır bunların 
resmedilmesi onlara üstten/dışarıdan bakılabilmesi anlamına gelir ki bu da 
onların üzerinde bir güç iddia eder. 
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2) Tanrısal herhangi bir şeyin donuk bir temsilini oluşturmak, ondan 
hareketi çekip çıkarmak demek onu bir ölüye indirgemek ve ona ceset 
muamelesi yapmaktır.  

Presokratik filozof Anaksimandros’un dünya temsili ne kadar tepki çekerse 
çeksin yepyeni bir siyasi süreci tetiklemiştir, kısa bir süre sonra bu harita siyasal 
amaçlar için vazgeçilmez bir kılavuz haline gelecektir. Bu sayede Grek 
dünyasında MÖ 8. ve 7. yüzyıllarda Akdeniz’in büyük kısmında kolonizasyon 
amaçlı keşifler yapılacak, bunların sonucunda kent devletleri kurma süreçleri 
doğacak bu süreçler de coğrafi bilginin artmasına yol açacaktır; yeryüzünün 
kartografik olarak ilk kavramsallaştırma girişimleri de bu devrede meydana 
gelmiştir (Durgun, 2013). 

Modern döneme gelindiğinde Weber’in deyişiyle “dünya efsununu 
yitirirken” artık modern çağ temsiller ve imgeler çağına dönüşmüştür. Hatta 
imge gerçekliğin önüne geçmiştir. Günümüzde Google Earth uygulamasının 
dünyayı parmaklarımızın ucunda döndürebilme imkanı vermesi yepyeni dünya 
tasarımlarına yol açmıştır ve açacaktır.  Buna dayanarak yıllarca Kuzey ve Batı 
merkezli dünya algısını ve ideolojisini “objektif bir gerçeklik” olarak kabul eden 
21. yüzyıl insanı, artık coğrafyanın da inşa edilen ve imgelem ile çalışan bir alan 
olduğunu fark ederek eleştirel argümanlar ortaya atabilmiştir. Bugün mevcut 
eleştirel yaklaşımları geliştirmek için ayağımızı basabileceğimiz temellerden biri 
Wright’in sözünü ettiği jeozofidir.  Jeozofi coğrafi bilginin sadece fiziksel bir 
açıdan değil çevre- insan-zihin ilişkisi açıdan ele alınmasıdır. Historiografi tarih 
için ne ise, jeozofi de coğrafya için budur; bu nedenle coğrafi fikirlerin 
geçmişine, şimdi ile olan ilişkisine ve insanın yeryüzü ile kurduğu bağa bakar 
(Wright, 1947: 12). 

Wright, terrae incognitae argümanını geliştirirken coğrafi kavramların sadece 
bireysel değil kültürlere özgü olduğunu da ifade eder. İlk dönem Avrupa 
haritalarında bilinmeyen topraklar olarak adlandırılan yerler, oranın sakinleri 
için kendi yuvalarıydı. Aslına bakılırsa bir yerin “keşfedilmemiş” olması oranın 
bilinmediği anlamına gelmez, henüz bir kaşifin bilgi nesnesi haline gelmediğini 
gösterir. Bu noktada aslında sömürgeleştirme sürecinde coğrafi algının nasıl 
siyasi güç tarafından belirlendiğinin de altını çizmek gerekir. Wright 
“unutmayalım ki fikirleri oluşturan coğrafi verilerden çok insan zihninin 
kendisidir” derken coğrafi fenomenin algılanma şeklinin fenomenden önce 
geldiğini vurgulamaktadır. Buna güzel bir örnek teşlik eden Kristof Kolomb’un 
hikayesidir (Farinelli 2011: 7). Popüler söylemde Kolomb’un hikayesi “coğrafi 
keşifler” olarak bilinen sürecin içinde tanımlanır ama esas bu süreci belirleyen 
temel dinamik sömürgeciliktir. İspanya Krallığı yeni ticaret yolları ve yeni 
sömürgeler ararken Kristof Kolomb'tan Doğu Hint Adaları'na seyahat etmesini 
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istemiştir. 1492 yılındaki birinci seferinde Kristof Kolomb kendisini yanlışlıkla 
Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika kıtasında bulmuştur. Gittği yerlerde 
karşılaştığı “medeniyetten nasibini almamış” almamış insan topluluklarının 
ticaret ve çıkar ilişkisi gütmeden onları gülerek karşılaması, onların göklerden 
geldiklerini düşünmesi onu şaşırtır. Kolomb’a göre, yerliler çok temiz yüreklidir 
ve kesinlikle savaş sanatını bilmemektedirler. Kolomb günlüğüne şu notları 
düşerken aslında dönemin misyoner mantığını ve kapitalist zihniyetini ana 
argümanlarıyla özetlemektedir: “Efendimiz buyruk verselerdi bunların hepsini 
Kastilya'ya getirebilirdim, diyelim olmadı, kendi adalarımızda tutsak 
tutabilirdik, çünkü bu adamlara gık dedirtmemek ve kendilerinden istenecek her 
şeyi yaptırabilmek için elli kişi yeter de artar da bile. Bunlara en ağır işler 
gördürülebilir; uyanık adamlar; bakıyorum, dediklerimi hemen yineliyorlar” 
(Kolomb, 1999). 

Hayali coğrafyalar, coğrafi imgelem ve siyaset de tam bu noktada devreye 
girmektedir. Siyasi tercihler güçlü olanın dünya kurgusunu (Dünya haritası 
örneğinde olduğu gibi) tek bir hakikat ya da tek bir “objektif gerçeklik” olarak 
dayatıp, popülerleştirebilir. Önemli olan bu güç ilişkilerin mantığını görerek 
(jeozofik yaklaşım) bu haritalara ve kaşif-keşfeden ilişkisine yeniden 
bakabilmektir. Kolomb hikayesi bize hükmeden tarafın perspektifini 
göstermektedir. Bize bu konuda farkındalık sağlayan Wright ve temsil ettiği 
jeozofik yaklaşım yaşadığı dönemde kendine yeterince yandaş bulamıştır ve 
tarihin kazananların kaleminden yazılışı süregelmiştir; öte yandan mekân sallığı 
merkeze alarak bilgi kaynakları değerlendirildiğinde özellikle 1960’lardan 
itibaren  sorgulayıcı yaklaşımlar öne çıkmış, Löwenthal öncülüğünde bir grup 
coğrafyacının çabasıyla coğrafi fikirlerin kültüre kimliklere ve algılara özgü 
deneyimler ile iç içe şekillendiği düşüncesi çekicilik kazanmıştır (Löwenthal, 
1961: 241-266). Bilgi üretim süreçlerinin perspektiflerle ilişki içinde olması, 
yerelleşmesi, yani mekânsallaşması hem coğrafya disiplininin hem de genel 
anlamda sosyal bilimlerin epistemolojik ve ontolojik varsayımlarını yeniden 
gözden geçirmesine neden olacaktır. Bu süreçler coğrafya disiplininin kendi 
gelişim öyküsü ve dönüşümü ile de yakından bağlıdır. Bir sonraki bölümde 
coğrafya disiplininin tarinine, coğrafi imgelem ve jeozofi ilişkisine eğilmeye 
çalışacağız. 

3. “COĞRAFİ İMGELEM” VE JEOZOFİ 

Fransız coğrafyacı Yves Lacoste coğrafya disiplininin iktidar sahiplerinin 
elinde bir yönetim aracı olduğunu, bu aracın (Vietnam savaşında ABD Hava 
kuvvetlerinin Kızıl nehir bentlerinin coğrafi özelliklerinin bir yıkım planında 
kullanılması örneğinde olduğu gibi) doğrudan askeri amaçlara hizmet 
edebileceğini söyler. Lacoste’a göre mekân, gerek fiziksel gerekse iktisadi, sosyal, 
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demografik ve siyasi özellikleriyle güç ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. 
Sözkonusu güç ilişkilerini çözümlemek ve mekâna dair oluşagelmiş dogmalara 
daha eleştirel bakabilmek için mekân denilen kavramın üretilen ve tüketilen bir 
unsur olduğunu varsaymak gerekiyor. 

David Harvey (1973) ve Derek Gregory (1993), “coğrafi imgelem” 
(geographical imagination) terimini kullanırken coğrafyanın ideolojiyle kesiştiği 
yerden konuyu tartışmaya açarlar. Harvey bu terimi bireysel ve çoklu ve farklı 
ölçekteki yapıların analizinde kullanırken mekânsal adalet, iktidarın zihniyet 
kalıpları ve bu kalıpların karşılaştırmalı tarihini işin içine katar. Gregory ise 
sosyal/kültürel grupların oluşumunda büyük rol oynayan mekânsal örgütlenme 
biçimlerine bakmak için bu terimi kullanır. Örneğin milliyetçilik çalışmaları 
üzerinden ele alacak olursak vatan kavramının oluşumunu da coğrafi imgelem 
ile birlikte düşünebiliriz. Kolektif anlamda ulusların tarihinin yaşanmış bitmiş 
bir geçmiş zaman anlatısı değil her an yeniden inşa ve hayal edilen bir boyut 
olduğunu kavradığımızda, bunu vatan anlatılarına da uygulayabiliriz (Durgun, 
2011). Ulusçuluk literatüründe önemli yer tutan Benedict Anderson’un “hayali 
cemaatler” argümanı bize milliyetçiliğin gücünü anlatırken milleti oluşturan tüm 
bireylerin birbirleriyle fiziksel temasta bulunmadan da bir kardeşlik soyutlaması 
üretebildiğini gösterir. Bunu sağlayan şey ortak imgelemdir. Bu çerçeveden 
baktığımızda modern dünyada kardeşlik/vatandaşlık bağını kurmak için ortak 
hayalden başka bir şansımız yoktur. “Hayal” kelimesi bu noktada “gerçekliği 
eksik”/yapay/kurgusal anlamda değil, “imgelenen” anlamındadır. Aynı hayal 
sadece millet için değil coğrafya için de geçerlidir, bir toprak parçasının “vatan” 
olarak imgelenmesi için sembollere, ortak mekâna ve duygudaşlığa gerek vardır. 
Çünkü bu süreçte hayal edilen imgeler kolektif alanda ortak bir anlam dünyası 
kurar. Semiyotik evren olarak da adlandırabileceğimiz bu alan toplumsal 
belleğin, şiirin, ritüellerin, mitlerin, efsanelerin ve anlatıların evrenidir. Jan 
Assmann’ın Kültürel Bellek (2001) ve Morley & Robins’in Kimlik Mekânları (1995) 
adlı çalışmaları bu tartışmayı milliyetçilik ölçeğinden çıkarıp insan-mekân-
siyaset bağı hakkında daha kategorik analizler yapmak için fırsatlar yaratmıştır.  
Biz de insan-mekân-siyaset üçlüsü bağlamından hareket ederek “coğrafi 
imgelem” fikrini dünya haritasına uygularsak konuyu daha genişletip daha fazla 
değişkeni bu hayale davet etmiş oluruz. Bu noktada dünya haritalarının aslında 
Batı ve Kuzey merkezli bir perspektiften çizildiğini ve belirli bir dünya 
kavramının defalarca zihinlere işlenerek kalıplaştırıldığını görürüz. 

Bu noktada anımsamamız gereken şudur; bir unsurun hayal edilmesi onun 
sahte olduğu anlamına gelmez onun birilerinin perspektifinden inşa edildiğini 
gösterir; önemli olan ortaya çıkan resmin hangi güç mekanizmalarının ürünü 
olduğudur. Örneğin Doğu-Batı/Kuzey-Güney ekseninde bölünen, siyasi sınırlar 
okyanus ve kıtalarla şekillenen haritalar bize kimin dünyasını/kimin gerçekliğini 
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anlatır? Google Earth bize kimin dünyasını sunmaktadır? Dijital ve hareketli bir 
dünya haritası üzerinde yaşadığımız dünyamıza dair gerçeklik duygumuzu nasıl 
dönüştürmektedir? Bu başlıbaşına bir tartışma konusu olabilir (Durgun, 2013). 

 Coğrafi imgelem terimine daha yakından bakacak olursak terimi var eden 
temel varsayımın şu olduğunu görürüz: Nesne, öznenin kalıplarına uyumlanarak 
bir gerçeklik kazanır; algılanan nesne algılayan öznenin zihnindeki kategorilere 
tabîdir. Yukarıda sözünü ettiğimiz Annales yaklaşımının temel varsayımlarını 
anımsayarak ilerlersek bu yaklaşımın en önemli özelliğinin tarih bilimi ile 
toplum bilimlerinin yöntemlerini birlikte uygulamak olduğunu görürüz. Bir 
bakıma özne ve nesnenin içiçeliği yeni bir problematik oluşturur. Annales 
teriminin belki de dilimize en iyi çevrisi “vakayıname” olacaktır, çünkü bu 
yaklaşımın sağladığı perspektiften bakıldığında olaylardan oluşan klasik 
anlatının (narrative of events) yerine problematik merkezli bir çözümleyici tarih 
anlatısı alır. Buna ilaveten, siyasi tarihin yerine insan edimlerine odaklanan bir 
tarih anlatısı geçer. Yukarıda sözü edilen bu iki amacı gerçekleştirebilmek 
amacıyla, diğer disiplinlerle - coğrafya, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, dilbilim, 
antropoloji gibi sahalarla bilgi alışverişi yapmaya önem verilir. Bu ekolü takip 
edenler yepyeni bir tarihsel zaman kavramı başlatmışlardır. Bu bağlamda tarihin 
coğrafyası ve coğrafyanın tarihi, jeozofik yaklaşımda olduğu gibi içiçe geçer. Bu 
iddiayı temellendirmek için Annales ekolün temel argümanlarını hatırlayalım. 

Annales yaklaşımının iki kurucusu Marc Bloch ve Lucien Febvre tarih, 
sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli alanları toplum 
bilimleri ile koordineli bir biçimde ele alan bir perspektif geliştirmişlerdi. 
Öncelikli amaçları, 19. yüzyıl tarihçilerinin genel eğilimi olan siyaset, diplomasi 
ve savaşlar tarihi yerine, zihniyet tarihi, sosyal tarih, ekonomik tarih, bireyin 
tarihi gibi tarihin alt dallarını geliştirmekti. Başka bir özellikleri ise, tarihin 
yıllardan beri süregelen tek boyutlu ve sonsuza kadar devam eden bir devinim 
olduğu anlayışına da karşı çıkmalarıydı. Tarihsel bir olayın gerisinde uzun erimli 
ve üç katmanlı zaman kavramını ortaya attılar (Sönmez: 2009). Braudel, Akdeniz 
adlı kitabında her biri kendi içsel sürecini takip eden, üç değişik zaman boyutunu 
birbirinden ayırmaktadır. Braudel bu zamanları 1) Durağan zaman, 2) Sosyo-
ekonomik süreçlerdeki değişimleri izleyen ağır zaman, 3) Vakayıname olarak 
adlandırabileceğimiz siyasal olayların akış zamanı olarak incelemektedir (Iggers, 
2011: 51). 

 Üç zamanlı katmandaki en alt katman olan longue duree, coğrafi bir mekânı 
temsil eder ve olayların zaman kavramına göre şekillenmesinde yardımcı olur. 
Mekânın olay üzerindeki etkisini zaman boyutuyla incelemeye çalışmak, hızlı 
gelişen olayın zaman kavramının durağanlaşmasını sağlayarak, bütüncül tarih 
yazımına katkı sağlamıştır. Orta katman, konjektürel olarak toplumsal ve 
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ekonomik devinimleri ifade eder. Longue duree’den daha hızlı ilerleyen bu 
zamansal yapı toplumların oluşumu, ekonomik aktiviteler, kısacası coğrafya 
üzerinde yaşayan insanların toplumsal hareketlerini mekânsal katmanın üzerine 
oturtmayı amaçlamaktadır. En üst katman ise, evenements, yani vakayıname 
olayın (ya da olayların) yaşandığı zaman dilimi olarak en tepeye oturur. Görece 
daha hızlı bir devinime sahip olan bu katman, üç katmanlı tarih yazımında 
olayları sebep-sonuç, sorun-çözüm, etki-tepki gibi çözümlemeler ile analiz 
etmeye yardımcı olur. Bu üç katman bir araya geldiğinde, tarihten kesit halinde 
alınan olayın, tarihsel arka planı ile beraber, mekân ve zamanın üzerine 
oturmasını sağlayarak bütünleşme tamamlanır.  

Tam da bu noktada bizce mekânı da tıpkı zamanda olduğu gibi katmanlar 
şeklinde tanımlamak ve bunun üzerinden uzamsal katmanları serimlemek 
olasıdır. Çünkü uzam aynı zamanda bir mimarlık terimi olarak “zaman-mekân” 
demektir; demek ki uzam hem bir geometrik soyutlama hem de aritmetik bir 
temsildir. Mekânın haritadaki temsili ile tecrübe edilen ve üzerinde yaşanan hali 
birbirinden farklı olmakla beraber birbirlerini yeniden üretirler. Bu noktada Çinli 
coğrafyacı Yi Fu Tuan’ın (1975) mekân ve yer arasında yaptığı ayırımı 
anımsamak yerinde olacaktır. Tuan bu ayrırımda insanın deneyimini temel alır, 
bir mekân ya da haritada parmağımızı koyduğumuz bir nokta orayı deneyim 
alanına taşıyan özne üzerinden bir yer haline gelir. Bu tanımlama çok basit ve 
öznel görünse de çok güçlüdür, içgüdüseldir ve kolektif sonuçlar üretir. Daha 
yalın bir örnekle çocukların evcilik oyununda yere serdikleri örtünün yeni bir 
imgelem evreninin sınırları olması gibi, uzamsal işaretler çok güçlü hikayeler, 
hayaller, imgeler ve anlatılar barındırırlar, işte sınırlar ve kimlikler böyle 
siyasallaşır ve meşruiyet kazanırlar. Bir bakıma “mekân” bir teritoryalliğe ya da 
“vatan”a evrilirken (sosyal ve siyasal) kolektif imgelemin merkezine oturur.  Bu 
çok katmanlılığı anlamak için öncelikle coğrafyanın tarihsel dönüşümüne ve 
sosyal bilimlerdeki metodolojik etkisine bakmakta fayda var.  

4. COĞRAFYANIN BİR DİSİPLİN OLARAK DÖNÜŞÜMÜ: SOSYAL 
BİLİMLERDE “MEKÂNSALLIĞA DÖNÜŞ” 

Coğrafya’nın sabit olması, fiziksel boyuta indirgenmesi ve üzerinde 
eylemde bulunulan pasif bir zemin olduğu kabulü uzun yıllar hakimiyetini 
korumuştu. Buna yönelik eleştiriler 19. yüzyılda Immanuel Kant, Alexander von 
Humboldt ve Carl Ritter’in başını çektiği felsefe geleneğinden kuvvet alarak 
geliştiler ve mekân ın hem aktif bir değişken olarak hem de insan ile bir bütünlük 
içinde ele alınması gerektiğini savundular.  

Aslında coğrafya siyasetten hiçbir zaman kopuk olmamıştır; 15. ve 16. 
yüzyıllarda coğrafya sömürgeci devletler için bir keşif sahası iken, modernizmin 
ve ulus devletlerin tarih sahnesine çıkışıyla siyasi ve askeri gücün gösteri 
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sahasına dönüşmüştür. Bu nedenle, 19. yüzyılın en gözde disiplinlerinden biri 
olmuştur. Özellikle 1870 sonrası sömürgeci yayılma siyaseti, savaşlar, farklı 
kıtaların keşfedilmesi, coğrafyanın çok dikkat çekici bir bilim dalı haline 
gelmesini sağlamıştır. Heffernan’ın deyimiyle bu dönemde coğrafya “tartışmasız 
tüm emperyal bilimlerin kraliçesi olmuştur”. 19. Yüzyılda kurumsallaşan bu 
coğrafya dernekleri, iktidarlar tarafından desteklenmiş ve ayrıca tüccarlar, 
diplomatlar, askerler tarafından da maddi olarak desteklenmiştir. Kısacası, 19. 
yüzyılda kurulan coğrafya dernekleri, coğrafyanın akademik bir bilim olarak 
kurulması ve gelişmesinden çok, farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının 
veri toplamasına hizmet etmiş ve bu verilerin devletlerin sömürgeci planlarına 
hizmet etmesine yol açmıştır (Yavan, 2014: 7). 

Buna paralel olarak coğrafya disiplininin kendi içindeki tarihsel gidişata 
bakacak olursak, antik dönemden bugüne bazı temel tartışmaların canlı kaldığını 
görürüz. Modern coğrafyaya damgasını vuran tartışmalar, çevresel determinism 
(environmental determinism) ile olanakçılıktır (possibilism). Bu iki yaklaşımdaki 
anahtar temat fiziksel ortamın insan yaşayışında ne dereceye kadar belirleyici 
olduğudur. Çevresel determinizm yaklaşımı fiziksel ortamın (iklim, yeryüzü 
şekilleri, bitki örtüsü vb.) insan yaşamında ağırlıklı olduğunu savunur, değişik 
fiziksel coğrafyaların farklı insan yaşayışının belirlemesi sürecinde fiziksel 
koşullara öncelik verir (Bekaroğlu ve Yavan, 2013). Yine Bekaroğlu ve Yavan’ın 
çalışmasındaki tartışmayı takip edersek modern coğrafyayı karakterize bir 
üçüncü yaklaşım vardır: Bölgeselcilik. Bölgeselcilik 20. yüzyılda coğrafyayı 
etkileyen ve hatta onu şekilendiren bir çerçevedir. Yukarıda andığımız çevresel 
determinizm, bölgeselci yaklaşımın içerisinde de etkili olmuştur; ancak, çevresel 
determinizm nomotetik bir anlayışı temel alırken, bölgeselcilik idiografik bir 
anlayışı temel almaktadır. Bu nedenle, bölgeselci yaklaşımın çevresel 
determinizm lokal olayların kendilerine has olan iç bağlantılarnda kendisini 
göstermektedir.  

Coğrafya metodolojik bakımdan 1950-60 arası pozitivizmin etkisi altında 
gelişirken 1970’lerden sonra post pozitivizmin yapısalcılığın etkisiyle daha farklı 
dallanıp budaklanmalar yaşadığını söyleyebiliriz.  Bu da günümüzdeki çok 
paradigmalı sosyal bilim anlayışını getirmiştir. Anglo-Amerikan geleneğin başını 
çektiği (Harvey, Massey, Soja, Gergory) farklı disiplinlerle iç içe giden bir 
humanist coğrafya çalışmaları alanı doğmuştur. Davranışsal coğrafya 
çalışmaları ile felsefi mekân tartışmalarının coğrafya disiplinine girdiği 
görülmektedir. Çağdaş mekânsallık tartışmalarının ince detaylarına girmeden bir 
sonraki bölümde yukarıda sunduğumuz çerçeveden Türkiye bağlamını görmeye 
çalışacağız; jeozofik düşüncenin nasıl ve hangi alanlarda yeşerdiğine ya da 
yeşerebilme olanaklarına bakacağız. 
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5. TÜRKİYE’DE COĞRAFYANIN ALGILANIŞI 

 Jeozofi bir terim olarak Türkiye’deki akademik literatürdede henüz bir 
etkiye sahip değildir. Ama bu yaklaşımın yolunu açan çalışmalardan söz 
edilebilir. Öncelikle coğrafyanın nasıl algılandığına, Türkiye’de coğrafyanın 
gelişimine ve genel gidişatına bakacak olursak Alman, Fransız ve Anglo-
Amerikan ekollerinin paralelinde gelişen genel bir okul coğrafyası literatürü 
görürüz; bunun yanında bir disiplin olarak yine Avrupa ve Anglosakson ekolleri 
izleyen bir akademik altyapıdan söz edebiliriz.   

 Coğrafya disiplini özellikle ulus inşa döneminde en çok işlev gören 
disiplinlerden biridir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de coğrafya eğitimi, 
“vatan” algısı yaratmada en önemli araçlardan biri olmuştur. Ulusun 
mekânsallaşması sürecinde ve coğrafyanın kurumsallaşma sürecini ve milli 
eğitimdeki rolünü unutmamak gerek. Söz konusu durum farklı ülkelerin ulus 
inşa dönemlerinde “milli coğrafya” ekollerinin doğmasına neden olmuştur. 
Türkiye’de de bu çerçevede özellikle 1928-1941 yıllar arasında Alman ve Fransız 
ekollerini harmanlayan bir okul kitapları geleneği oluşmuş, okul kitapları 
“serbest çeviri” tekniği ile yazılmış, mevcut Avrupa literatürünün 
Türkçeleştirilmesi ile yetinilmiştir. Okul söylemini üreten Faik Sabri Duran, 
Hamit Sadi Selen, Abdülkadir Kazancığlu gibi yazarların öne çıktığı bu 
dönemde coğrafi kimlik özellikle genç kuşaklara sınırlar, komşu devletler, nüfus, 
fiziki ve beşeri nitelikler üzerinden aktarılmıştır. Ders kitaplarındaki dünya 
temsillerine bakıldığında ise (örn. Afrika) Batılı sömürgeci dilin kopyalandığı 
görülür (Durgun, 2011: 272-77). Yeni kurulan Türk Cumhuriyetinin geniş saha 
çalışmaları yapacak uzman kadro ve bütçe yaratma konusunda sıkıntılar 
yaşaması olasılık dahilindedir, ama durum böyle olsa dahi daha sonra otantik 
veriler üretmek adına yapılan saha çalışmalarında “köycülük” akımı örneğinde 
görüldüğü gibi yine üstten dayatılan bir dil ve yaklaşımın hakim olduğu 
görülmektedir. Coğrafyanın gelişiminde ilk dönem (1943-1980) bilindiği gibi 
soğuk savaşa giden bir siyasi iklimin gölgesinde başlamıştır; beşeri coğrafyanın 
özellikle Almanya’da “ırk siyaseti”nin vesayeti altına girmesi ve Avrupa’da 
yaşanan trajik gelişmeler (Pogromlar, Holokost ve etnik katliamlar) sonucunda 
giderek beşeri coğrafya bilimsel saygınlığını yitirme tehlikesiyle başbaşa 
kalmıştır. Bu dönemde humanist coğrafya suskunlaşmış, genelde teknik ve 
mekanik verilerle yapılan çalışmalar öne çıkmıştır. 1940’larda dünyanın çatışma 
eksenleri ulus devletlerin milliyetçilik ve kimlik (kültür, ırk, din dil vb.) etrafında 
dönerken 2. Dünya Savaşı’nın bitmesiyle yeni bir gerilim hattı dünya siyasetine 
yön verecektir. Bu da iki kutuplu dünya siyasetini getiren ideolojik savaştır. 
Amerika ve SSCB gerilimi bu döneme damgasını vurmuş, söz konusu gerilimler 
hem iki ülke arasında hem de her iki ülke taraftarlarını kapsayan çeperlerde yeni 
bir coğrafya ve yeni bir dünya siyasetini inşa etmişlerdir. 
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Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle disiplinlerarası çalışma 
olasılıklarının daha fazla görünürlük kazanması, insan ve veri hareketliliğinin 
giderek hız kazanması ile zaman-mekân bağına yönelen ilgi artmaktadır; insan 
bilimleri ve coğrafyanın flörtü ile başlayan melezlenmeler 1970’lerden sonra 
dünyada 1990’lardan sonra da Türkiye’de mimarlık, kent sosyolojisi, kültürel 
antropoloji, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında filizler vermeye 
başlamıştır.  Mekânın kültür ile birlikte düşünülmesi sadece artık coğrafya 
disiplinini değil mekân felsefesini, kültürü ve siyaseti de içine almaktadır. Söz 
konusu yeni süreçler coğrafyanın pasif bir sahne değil heran yeniden üretilen bir 
siyasi mücadelenin ürünü olduğunu açığa çıkarmaya başlamıştır. Bu bağlamda 
mekân çalışmaları mimarlık, kent sosyolojisi, siyaset felsefesi, ekoloji gibi 
alanlarda coğrafya ile diğer disiplinlerin melezlenerek gelişmesi söz konusu. 
1990’lardan bugüne Türkiye’de özellikle coğrafya- siyaset bilimi - uluslararası 
ilişkiler alanlarını buluşturan eleştirel jeopolitik özelinde ciddi bir literatür 
oluşmuştur. Bu literarürün detaylı analizi makalemizin sınırlarını aşacağı için 
kısaca bir kaynakça analizi vermekle yetineceğiz. Jeozofik yaklaşımın olası 
zeminlerini araştırırken burada esas kriterimiz coğrafyanın temel mantığını 
koruyarak mekânın beşeri, fiziki ve siyasi olduğu kadar sosyo-kültürel 
parametereler üzerinden yeniden üretilebileceğini ve okunabileceğini görebilen; 
her dönemde yeniden kurgulanan kimliklerle coğrafyanın sabit ve değişmez değil 
akışkan ve ilişkisel bir nitelik kazandığını gösteren yaklaşımlar ve çalışmalardır. 
Bir sonraki bölümde bu yaklaşımlara örnek teşkil eden eser ve çalışmalara yer 
vereceğiz. 

6. ELEŞTİREL JEOPOLİTİK VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI 

 Özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkan 
“eleştirel jeopolitik” kuramın öncelikli amacı, “sınır” ve “tehdit” gibi 
kavramların nasıl mekânsallaştırıldığını ve “biz” ve “diğerleri” ayrımının 
jeopolitik olarak nasıl tasvir edildiğini anlayarak dünyanın gerçek jeopolitik 
haritasını ve bu haritanın algılanmasına etki eden jeopolitik tahayyülleri açığa 
vurmaktır. Eleştirel jeopolitiğin önde gelen temsilcilerinden Ó Tuathail bu 
amaçla mevcut jeopolitik muhakeme biçimlerini üçlü bir sınıflandırma dahilinde 
incelenmesini önermektedir (Ó Tuathail, 1999: 109-10): 

      a) Formel jeopolitik: Bilim insanları, akademisyenler ve strateji/düşünce 
kuruluşları tarafından üretilen ve zaman içinde gelenek haline dönüşen 
jeopolitik muhakeme biçimleri; 

      b) Pratik jeopolitik: Hükümet temsilcileri ve dış politika bürokratları 
tarafından ortaya konulan ve devletlerin resmi dış siyasetlerinde ifade bulan 
jeopolitik muhakeme biçimleri; 
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      c) Popüler jeopolitik: Medya, sinema, romanlar ve karikatürlerde açığa 
vurulan ve popüler kültürde kendisine yer edinen jeopolitik muhakeme biçimleri.  

Tuathail burada üç farklı eğilime vurgu yapar. İlki jeopolitik söylemleri 
modernitenin sorunları içine yerleştiren John Agnew’in jeopolitik tahayyül 
kavramsallaştırmasıdır; bu bağlamda jeopolitik yapılara ve bu yapılar içinde 
siyasal ekonominin işlevine ilişkin bir makro ölçek söz konusudur. Agnew’in 
temel hedefi, modern dünya sistemindeki mevcut jeopolitik söylemlerin tarihini 
ortaya koymaktır (Agnew, 1994). İkinci ölçek ise milliyetçilik düşüncesi ve 
kimlik sorunsalıyla iç içe geçmiş farklı jeopolitik geleneklerin incelendiği mezo 
(orta) ölçektir. Bu ölçek içine devletlerin dünya sistemi içindeki yerleri ve 
ideolojik tutumlarını gösteren “jeopolitik vizyon” kavramsallaştırması da 
dahildir. Üçüncü ölçek ise Foucauldiyen bir perspektifle jeopolitik anlatıların 
tarihini sorunsallaştıran, jeopolitik pratikleri de bilgi/iktidar merkezli söylemsel 
süreçlere yerleştiren mikro ölçektir (Tuathail, 2004; 2006). Bunların yanı sıra yine 
Tuathail tarafından ortaya atılan, devletlerin kendine has stratejik çıkar 
söylemlerini tanımlamak için kullandığı jeostratejik söylem kavramsallaştırması da 
vardır (Yeşiltaş, Durgun ve Bilgin, 2015). 

Coğrafya ve siyaset ilişkisine eleştirel pencereden bakan yaklaşımlar, 
(özellikle uluslararası ilişkiler başta olmak üzere siyaset bilimi, medya 
çalışmaları, Türk dış politikasına dair eleştirel yaklaşımlar) post pozivist 
epistemolojiden esinlenerek coğrafya ve siyaset arasındaki bağın doğal bir bağ 
olmadığını ve bunun kurgulanmış olduğunu iddia eder. Aslında sadece 
kurgulanmış olması değil nasıl kurgulandığı da başlıca tartışma noktalarından 
biridir. Bu makalenin başında Anderson’un “hayali cemaatler” argümanına yer 
vermiş, insan yapısı olan kurguların birer tasarım olduğunu, sözkonusu 
tasarımların hayal edilmiş olmasının onu daha az gerçek yapmadığını 
belirtmiştik. Jeopolitik sahasında da tam olarak coğrafi imgelem siyaset, tasarım 
ve inşa sürecinde devreye girmektedir. Bilindiği gibi klasik jeopolitik egemen 
ülkeler arasında rekabetin hüküm sürdüğü 1870-1945 yılları arasında ortaya 
çıkmış ve gelişmiştir; bu dönemde, dışarıda sömürüye dayalı, yayılma stratejisi 
izleyen Avrupa devletlerinin temel amacı içerde hızlı sanayileşme sonrasında 
yaşanan büyük teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı yeni duruma mümkün 
olan en etkin iç yapılanmayı sağlayarak adapte olmaktı. Klasik jeopolitisyenler 
(Ratzel, Ritter, Hausofer, Mac kinder) ise hem içerde hem de dışarda bu 
dengenin nasıl sağlanacağına yönelik reçete sunmuşlardır. Eleştirel jeopolitik bu 
klasik söylemin iç dinamiklerini masaya yatırarak bugüne uzanan süreklilikleri 
ve bu söylemi mümkün kılan koşulları tartışmaya açmaktadır. 
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Türkiye Bağlamı 

Yukarıda sunulan çerçeveyi Türkiye bağlamında gözönüne alırsak 2. 
Dünya savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeni ve Türkiye’nin 1952 NATO 
üyeliği Türkiye için bir denge söylemini getirecektir. Buna binaen çokça 
zikredilen “köprü” rolü Türkiye için bir klasik model olacaktır. Daha sonra 
köprü rolüne eklenen “merkez ülke” söylemi Türkiye’nin klasik jeopolitik 
hasasiyetlerini taşıyarak bugünkü klasik söylemin altyapısını hazırlayacaktır. 
Klasik söylemde bugüne dek jeopolitik bir kabul olarak gelen “zor 
coğrafya=güçlü ordu”, “Türkiye’nin jeopolitik hassasiyetleri” gibi kalıplar 
kartografik endişeleri beslemiş, “coğrafi kaderimiz”, “jeopolitik konumuz ve 
benzeri söylemler üreten bir mantık izlenmiştir.  Eleştirel jeopolitiğe göre ise 
“Kültür beşiği Anadolu”, “Doğu ve Batı’yı bağlayan Boğaz Köprüsü” ve egzotik 
İstanbul imgeleriyle Türkye’nin kendi oryantalizmini ve dış politikasını 
beslemiştir. Dini, ideolojik ve militarist söylemler çoğunlukla bu jeopolitik 
dogmalara başvurarak kendilerini haklı çıkarmaya çalışmışlardır (Yeşiltaş, 
Durgun ve Bilgin, 2015). 

 Günümüzde bu konuya eğilen eleştirel ve güncel çalışmalar Tükriye’de 
kendine yeni alanlar açarak ilerlemektedir. Özellikle Türkiye’deki eleştirel 
jeopolitik ve siyasi coğrafya literatürüne (Bilgin 2007, 2012; Yanık, 2011; 
Durgun, 2011, Anaz 2012; Yeşiltaş, 2015, 2016) katkı yapan yeni araştırmalar 
giderek artmaktadır. Türkiye’de egemen coğrafi kalıplara eleştirel bakan 
çalışmalar, coğrafi kalıpların formel, pratik ve popüler jeopolitik söylemlerde 
nasıl yeniden inşa edildiğine bakmakta; dolayısıyla birbiriyle kesişen veya 
hesaplaşan süreçlerin nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. Söz konusu 
çalışmaların bir tür jeozofik değerlendirme içerdiğini söyleyebiliriz. Çünkü amaç 
jeopolitiği Türkiye’de ve dünyada algılandığı şekliyle masaya yatırmak ve bu 
anlamda Türkiye’de alternatif yaklaşımlara yer açmaktadır; coğrafi bilginin 
üretilme ve tüketilme koşullarına bakarak onun mantığını ve felsefesini deşifre 
etmektedir.  

Bilindiği gibi Türkiye’de jeopolitiğin bir bilimsel zemin olarak algılanışı 
1940’lardan itibaren başlamıştır. Dönemin ünlü sosyologlarından Z. Fahri 
Fındıkoğlu’nun bunda payı büyüktür. Fındıkoğlu daha 2. Dünya savaşı 
başlarken iki aşamalı bir sorunsal olarak ortaya koymuştur: “Türkiye tarafsız 
kalan bir ülke olarak nasıl bir jeopolitik dava gütmeli? İlim adamlarını bu iş için 
seferber etmeli mi?” 

Fındıkoğlu Alman, Fransız ve Rus jeopolitik geleneklerine bakarak 
Türkiye’nin de kendine böyle bir saha açması gerekliliğini görmüş, geleceğin 
siyasetinin jeopolitik argümanlar üzerinden inşa edileceğini çok erken bir 
zamanda teşhis edebilmiştir. Hatta jeopolitik söylemin gücünü bir ordunun 
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gücüne benzeterek aslında fikrilerin silahlardan çok daha etkili olduğunu fark 
etmiştir. Bu yeni ilmin silahı “jeopolitikadır”.  

Fındıkoğu’nun ilk bakışta reaksiyoner gibi görünen bu teşhisi bize göre en 
az Wright’ın terrae incognitae argümanı kadar önemlidir. Neredeyse aynı tarihsel 
dönemlerde hem Fındıkoğlu hem de Wright bize fikirlerin yeni coğrafi 
imgelemler yarattığını imgelemlerin de söylemlere dönüştüğünü ve daha da 
önemlisi soğuk savaş sonrasında dünya siyasetinin jeopolitik tasarımların ve 
anlatıların gücü ile şekillendiğini, 21. yüzyıl siyasetinin jeopolitik zeminde 
yükseleceğini haber vermektedir. Fakat bu farkındalıkla Wright 2. Dünya Savaşı 
sonrası güç ilişkilerinin ürettiği coğrafi zemine yönelik felsefi bir sorgulama alanı 
açarken, Fındıkoğlu ise bu farkındalık noktasından daha işlevsel, militarist ve 
milliyetçi bir yola sapmıştır, bunun en önemli sebeplerinden biri Türkiyedeki 
vatan ve mekân kurgusunun “kartografik bir endişe”nin gölgesinde oluşudur 
(Durgun, 2011). Fındıkoğlu’nun kendi sözleriyle söyleyecek olursak: 

“Bence milli tesanüt, ordu kadar böyle bir Türk jeopolitiği de 
yarınki dünya mücadelelerinde milli davalarımızı müdafaa 
edecek, siyasi şahsiyetler işine yarayacak faydalı br vasıtadır. 
Hele hudutlarımıza herhangi bir şekilde göz dikecek olanlara 
karşı bu yeni ilmin silahını kullanmak hayati bir zaruret 
olacaktır.” (Aktaran: Durgun, 2011: 290) 

Fındıkoğlu’nun temsil ettiği devletçi ve militarist yaklaşım bir çok farklı 
aktör tarafından (devlet söylemi, dış politika temsilcileri, sosyal ve siyasal 
gruplar) değişik tarihsel dönemlerde her dem tazeliğini korumuş, coğrafya 
kitaplarında klasikleşen bir paradigmaya dönüşmüştür, bu temaya eşlik eden en 
önemli tutum olanağanüstücülük (exceptionalism) olmuştur. Coğrafi konumundan 
ötürü “köprü”, “anahtar”, “keşisme noktası” gibi özel roller atfedilen Türkiye, 
“jeopolitik konum”u sebebiyle her daim eşsiz ve hassas bir gerilim hattında 
tanımlanmıştır. Jeopolitik konum söylemi kuşaklar boyu zihninlerde yer etmiş, 
adeta dogmatik bir hal almıştır. Bugün de okullarda okutulan coğrafya 
kitaplarında aynı söylem yerini korumaktadır: bu söylemi kısaca örneklemek için 
2016 tarihli 12 sınıf coğrafya kitabından konu anlatımına yer verelim:  

“Türkiye, jeopolitik ve jeokültür levhalar üzerinde sınır 
ülkesidir. Yani batıdan Avrupa kültürü, kuzeyden Rus kültürü, 
doğudan Asya kültürü ve güneyden Afrika ve Arap kültürü ile 
sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye, aynı zamanda dünya 
kültürlerinin kesişme noktasında bulunur. Türkiye, 
kuzeybatıdan Balkan ülkeleri, kuzeydoğudan Kafkas ülkeleri, 
doğu ve güneyden Ortadoğu ülkeleri İle sınırlıdır. Bilindiği gibi, 
tüm bu ülkeler, dünyanın en istikrarsız bölgeleridir. Savaş 
coğrafyası haritasında, bu bölgeler sıcak bölgeler diye 
adlandırılır. Dolayısıyla, Türkiye her yönden savaş çemberi 
içinde bulunmaktadır.” 
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Yukarıda alıntıladığımız metindeki yaklaşımda heran teyakkuzda olması 
gereken, zor bir coğrafi kadere sahip, güçlü devlet geleneğiyle bu zorlukların 
üstesinden gelen bir ülke tasarımı vardır. Güvenlik merkezli yaklaşımın temel 
mantığı uluslararası ilişkiler söyleminde Pınar Bilgin’in, Murat Yeşiltaş’ın ve 
Lerna Yanık’ın çalışmalarında oldukça detaylı bir şekilde deşifre edilmiştir. 
Jeopolitiğin güvenlik odaklı olması, coğrafyanın kader olarak algılanışı, 
Türkiye’ye biçilen köprü rolü ya da “olağanüstücü” coğrafi konum söylemi 
coğrafyanın siyasetin elinde araçsallaştılmasına örnek oluşturan temalardır; bu 
temaların analizi Bilgin’in “jeopolitik dogma” argümantasyonunda oldukça 
geniş yer bulur (2012, 2015) Bilgin bu anlamda Türkiye’de yolu açan ilk 
örnekleri vermiş, onun ardından eleştirel jeopolitiği ordu merkezli analizler 
üzerinden okuyan çalışmalar izlemiştir. Bu çalışmaların ana referansı yukarıda 
andığımız Agnew (1994) ve Tuathail’in (2008) klasik jeopolitiği eleştiren 
çalışmalarıdır. Jeopolitik söylemler Agnew’e göre jeopolitik düzenlerin 
hegemonyayı mümkün kılan rıza oluşturucu öğeleri olarak ortaya çıkar. Bu 
anlamda jeopolitik söylem, coğrafyanın iç ve dış siyasette nasıl yazılıp 
okunduğuna ilişkindir. Böylece jeopolitik söylem, siyasal elitlerin farklı 
tarihsellik durumu ve kurumsal bağlamlara gönderme yapmak suretiyle 
politikanın nasıl mekânsallaştırıldığına ve bunun bir takım kurallar ve kavramlar 
ile kullanılmasına işaret eder (Corbridge, 2007). Eleştirel jeopolitiğin üç temel 
sorunsalı vardır (Tuathail, 2008): İlki, modernite sorunu ile ilgilenen ve jeopolitik 
söylem ve pratiklerin modernite söylemine içkin klasik paradigmanın 
eleştirilmesine ilişkin sorunsaldır. Söz konusu eleştiri jeopolitiğin kültürden ayrı 
bir pratik olarak düşünülemeyeceğini savunur. İkincisi, dünya siyasetinin devlet-
merkezli okuma biçimini dönüştürmektir. Söz konusu çaba jeopolitiğin 
kaçınılmaz olarak çoğul olduğunu ileri sürer. Üçüncüsü ise, jeopolitik 
düşünürlerin ve söylemlerin tarihlerinin sorunsallaştırmasıdır. Söz konusu 
sorunsallaştırma ise jeopolitiği kaçınılmaz olarak iktidar ilişkilerinin çekişmesi 
biçiminde ele almaktadır (Yeşiltaş, Durgun ve Bilgin, 2015). Tuathail ve 
Agnew’un tartışmalarını Türkiye bağlamına taşıyan Yeşiltaş (2016) farklı coğrafi 
imgelemlerin -ya da Yeşiltaş’ın deyimiyle “coğrafi muhayyile”lerin- ürettiği 
farklı mekân   tasavvurları olduğunu iddia eder.  Yeşiltaş, üç temel anlayışın 
(Milliyetçi/Türkçü, İslamcı/Muhafazakar ve Kemalist muhayyile) gayeleri 
itibarıyle birbirinden farklılaştığını ve aslında üçünün de jeopolitik tahayyüle bir 
araçsallık atfettiklerini iddia eder. Yeşiltaş çalışması kapsamında bu üç çerçeve 
içinden Kemalist muhayyileye eğilir ve ordunun ortaya koyduğu jeopolitik 
söylemi ele alır. Temelde sorduğu soru ise “Türkiye’de ordunun jeopolitik dili 
nasıl kullandığı ve jeopolitik dili kullanarak belirli bir söylemi nasıl dolaşıma 
soktuğu”dur.  
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Jeopolitiği belirli bir kavram ya da bölge üzerinden değerlendirmeye alan 
ender çalışmalardan biri de Emre Erşen’in “Türkiye’deki ‘Avrasya Yorumları’: 
Formel, Pratik ve Popüler Jeopolitik Yansımalar” (2015) başlıklı makalesidir. 
Erşen, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’nin siyasal ve entelektüel gündeminde 
hızla öne çıkan Avrasya kavramını eleştirel jeopolitik yardımıyla yeniden analiz 
eder, bu kavrama atfedilen anlamların oldukça çeşitli olduğunu gösterir ve 
Türkiye örneğinde Avrasya ve Avrasyacılık arasında bir ayrım yapmak 
gerekliliğine dikkat çeker. Erşen’in bulgularına göre bir jeopolitik kavram olarak 
Avrasya, sınırları Kafkaslardan Orta Asya’ya, Balkanlara ve hatta Ortadoğu ile 
Kuzey Afrika’ya kadar uzatılabilen oldukça esnek bir coğrafi alanda Türkiye’nin 
üstleneceği yeni bölgesel rol(ler)e atfen kullanılmaktadır; bu anlamda Avrasya 
özdeşleştirildiği bölgeden bağımsız olarak Türkiye’nin dünya siyasetinde 
“olağanüstü bir jeopolitik öneme” sahip olduğu söylemini yeniden üretmek için 
kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin jeopolitik söyleminde vazgeçilmez kabul edilen başka bir ebedi 
tema ise Kıbrıs’tır. Behlül Özkan’ın “Jeopolitik Tahayyül Olarak Yavruvatan” 
(2015) adlı çalışmasında iktidarların inşa ettikleri mitler sayesinde ideolojik 
konum ve taleplerini doğal ve “olması gereken gerçeklik” olarak sunduğunu 
“Kıbrıs davası” üzerinden tartışmaktadır. Özkan makalesinde “Kıbrıs 
davasındaki” Türkiye’nin talepleri mitleştirilerek, bu sayede taleplerin ideolojik 
çerçevesinden çıkartıldığını doğal ve bilimsel gerçeklik olarak nasıl 
meşrulaştırıldığını tartışır. Özkan bize mitler inşa edilirken farklı siyasi iktidarlar 
farklı çerçeveler çizdiğini, Kıbrıs’ın bir yandan “yavruvatan” olurken, öte 
yandan komünizme karşı “Akdenizde Türk kalesi inşa etmek” gibi amaçlar için 
kullanıldığını farklı örnekler ve söylem analizleri ile göstermektedir. Vatan 
kavramı üzerine çalışmalarıyla da öne çıkan Özkan (2012) literatüre farklılık 
getirir, teritoryal trap olarak bilinen kavramı, devletin mekân üzerindeki meşru 
şiddet tekelini vatan kavramı üzerinden deşifre eder. Bu yaklaşımıyla Özkan’ın 
çalışmaları mekâna atfedilen jeopolitik söylemin siyasi gündemin 
dalgalanmalarına paralel gittiğini serimleme gayretindedir. Ayrıca Özkan’ın 
islami açıdan dış politika okumalarını analiz ettiği “Turkey, Davutoğlu and the 
Idea of Panislamism” (2014) başlıklı makalesi coğrafi imgelem, İslam ve siyaset 
üzerine önemli bir örnektir. 

Jeopolitiğin bir söylem olarak siyaset üzerinde nasıl bir etki yaptığını bize 
gösteren çalışmalar giderek artan ölçüde coğrafi meta-analizler sunmaktadır ki 
bu da jeozofik yaklaşımın olanaklılığını gösterir. Örneğin bu bağlamda Pınar 
Bilgin’in “Türkiye’nin Jeopolitik Dogması” (2012) adlı çalışması büyük bir 
önem taşır. Bilgin klasik jeopolitik söylemde dogma olarak adlandırdığı 
jeopolitik önkabullerinin temel özelliklerini teşhis eder. Birinci özelliği, coğrafi 
unsurların ‘orada bir yerde’ ve jeopolitikçi tarafından ‘keşfedilmeyi’ bekleyen 
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‘doğal’ ve ‘değişmez’ ‘gerçekler’ olduğu ve coğrafyanın ‘gerçekleri’nin yön 
vereceği bir politikanın idealizm, ideoloji ve insan iradesi önünde bir engel 
olduğu biçimindeki klasik jeopolitikten alınma anlayıştır. Türkiye’deki jeopolitik 
dogmanın ikinci özelliği, dünya politikasını biçimlendiren bir unsur olarak 
coğrafyanın önceliği ile ilgili yaygın görüşlerin sahip olduğu aksiyomatik 
niteliktir. Jeopolitik dogmanın üçüncü özelliği, Türkiye’nin coğrafi konumunun 
diğerlerinden her nasılsa daha eşsiz olduğu ve bunun Türkiye’nin politikaları 
üzerinde diğer ülkelerdekinden her nasılsa daha belirleyici olduğu varsayımıdır. 
Bu biricikliği ve eşsiz olma söylemini dünyada birçok ülkenin jeopolitik 
söyleminde görmekteyiz ve milli coğrafya söylemi kendine has bir şekilde kendi 
dogmalarını bu değişmezlik üzerine kurgulamaktadır. Popüler kültürde, 
yazılı/görsel medyada veya herhangi bir yönetici seçkinin analizinde “jeopolitik 
önem”, “ülkenin hassas coğrafi konumu”, “stratejik bölge”, “sınır”, “bölge” ya 
da “merkez” gibi birçok coğrafi ifade biçimiyle karşılaşmak mümkündür. Yine 
Türkiye dış siyasetini konu edinen başka bir örnek çalışmaya bakacak olursak 
Gencer Özcan’ın (2015) “Türkiye Siyasetinde Jeopolitik Söylem” adlı makalesi 
coğrafyanın algılanma şeklini görmek bakımından büyük bir önem taşır. Türkiye 
siyasetinde farklı dönemlerden örnekler vererek Özcan çalışmasında, 
Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye’de jeopolitik söylemin siyasal amaçlar 
doğrultusunda nasıl araçsallaştırıldığı ve özellikle siyasetin haritanın hipnotik 
etkisiyle (cartohypnosis) ile nasıl sessizleştirildiğini incelemiştir. Örneğin Özcan’ın 
çalışmasında gösterdiği gibi Başbakan Nihat Erim; Türkiye’nin jeopolitik 
konumunu “dünyanın en tehlikeli bir noktası” olarak tanımlarken, “1961 
Anayasası’nın getirdiği hakları bir lüks olarak” değerlendirmektedir (Özcan, 
2015: 134). Özcan’a göre “jeopolitik söylem, Türkiye siyaseti içerisinde, 
özgürlüklerin sınırlandırıldığı ve güvenlik merkezli anlayışın sürdürüldüğü bir 
iktidar pratiği” haline gelmiştir.  

Yine benzer bağlamda Türkiye’nin dış siyasetinde kullanılan köprü 
söyleminin ürettiği “aradalık” ya da “melezlik” problematiğini ele alan Lerna 
Yanık’ın çalışmaları (2009, 2015) bize Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle 
kendine nasıl bir siyasi rol biçtiğini tartışır. Buna göre Türkiye’deki seçkinlerin 
soğuk savaş sonrası inşa ettiği “köprü” söylemi Türkiye’nin arabulucu, 
dengeleyici ve barış kurucu bir aktörlüğe aday olduğunu göstermektedir. Bu 
durum aynı zamanda coğrafi ve siyasi anlamda “eşsiz” ya da “olağanüstü” 
konumda olma argümanını beslemektedir. Dünya kültürlerinin sentezini 
barındırmak, Doğu-Batı bütünleşmesine zemin olabilmek gibi vasıflar da 
Türkiye’nin “köprü” söyleminin vazgeçilmez öğelerindendir. Köprü söylemi 
sadece Türkiye’deki jeopolitik anlayışa özgü değildir. Farklı din ve dil 
gruplarının yanyana yaşadığı coğrafyalarda örneğin birçok Balkan ülkesinde de 
benzer şekilde köprü rolü iki arda olmak bir “nev-i şahsına münhasır olma” hali 
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olarak söylemlerde yerini almaktadır. (Evstatiev, 2005: 43-45) Köprü metaforu 
dışında Türkiye ile ilgili farklı jeopolitik imgelemler de vardır; bu imgeler belli 
dönemlerde popüler kültür üzerinden vücut bulmaktadır.  Yanık’ın analizlerine 
göre “Kurtlar Vadisi Irak” filmi, Fatih Akın, Orhan Pamuk gibi ünlü isimlerin 
eserleri üzerinden “jeopolitiğin gündelik yansımalarını” ortaya konabilir. 
Yanık’a göre “Kurtlar Vadisi Irak filmi, dönemin siyasi seçkinlerinin de 
Türkiye’yi konumlandırdığı jeopolitik zihniyet ile benzer şekillerde Ortadoğu 
bölgesinde bir düzen kurucu ülke modelini, popüler kültür aracılığıyla 
sağlamlaştırmaktadır”. Hatta Yanık’n ifadesiyle “Türkiye’nin sahip olduğu zorlu 
coğrafyanın ve imparatorluk bakiyesinin, Türkiye’ye özel bir misyon yüklediği 
inancı bu film aracılığıyla yeniden üretilmektedir” (Yanık 2015: 160). Fatih Akın 
ve Orhan Pamuk’ın eserlerinde ise; Türkiye’nin çokkültürlü ve çok katmanlı 
kimliklerinin, spesifik bir coğrafyaya ait olmama halinin ve arada kalmışlığının 
altı çizilmektedir. Yanık’ın analizleri Türkiye’nin coğrafi kimliği ile ilgili pek çok 
farklı hikâyenin ve sorunsalın popüler kültür ve söylem aracılığıyla yeniden 
üretildiğine dikkat çeker; bu durum da coğrafi kimlik ve algı kalıplarının 
toplumsal siyasal kalıplarla nasıl iç içe girdiğinin somut bir işaretidir.  

Özetle, yukarıda andığımız çalışmalar, mevcut konvansiyonel söylemi 
deşifre ederek bize Türkiye’de jeopolitikanın hangi coğrafi imgelemler üzerinden 
kurgulandığını göstermek açısından jeozofik yaklaşımın önünü açacak 
potansiyeller barındırmaktadır. Eleştirel çalışmalar bize gösterir ki jeopolitik, 
hala gerek Türkiye gerekse başka ülke örneklerinde, dünya siyasetini okuma 
biçimi olarak en sık başvurulan açıklayıcı çerçevelerden biridir. Türkiye’de çoğu 
zaman dış politikadan konuşurken jeopolitikten başka bir şey 
anlaşılamayacağına yönelik konvansiyonel bir söylem vardır. Konvansiyonel 
analizlerde jeopolitik öyle bir inceleme biçimi olarak sunulur ki, başka hiçbir 
açıklama modeline ihtiyaç duyulmaksızın dünya siyasetinin ve uluslararası 
ilişkilerin anlaşılmasında yeterli olduğu ima edilir. Dolayısıyla, sanki 
“jeopolitikanın kodları çözüldüğünde” hem ulusal hem de uluslararası 
politikanın tüm sırları dökülecek ve “mesele çözülecektir”. Bu bakımlardan 
yukarıda andığımız çalışmalarda gördüğümüz eleştirel jeopolitiğin temel amacı, 
klasik jeopolitiğin içinde sakladığı iktidar ilişkilerinin eksik ve tutarsız yanlarını 
tadil ederek farklı bir “jeopolitik hakikat” ortaya koymak değil, aksine o geleneği 
ve onun hakikat olarak sunduğu bilgi kalıplarını ya da “dogmaları” deşifre 
etmek, o söylemlerin içinde gömülü olan güç mekanizmalarını görünür 
kılmaktır. 

7. SONUÇ 

 Küresel coğrafyada ve dünya siyasetinde düşünce kalıpları ve zihniyetler 
yeniden ve yeniden inşa edilirken bir yandan da dünyada mekân ve coğrafya 
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algısı son teknolojik gelişmeler ve çoklu perspektiflerle önü alınmaz bir hızla 
dönüşmektedir. Bu dönüşüm sadece fiziksel değil aynı zamanda kültürel 
anlamda da ulusları sosyal grupları ve mekânsal aidiyetleri etkilemektedir. 
Coğrafi bilgi üretim süreçlerinin perspektiflerle ilişki içinde olması, güç 
ilişkilerinin mantığının deşifre edilmesi, bir bakıma coğrafya disiplinin 
epistomolojik ve ontolojik varsayımlarını yeniden gözden geçirmesine neden 
olacaktır. Bu süreçler söz konusu disiplinin kendi gelişim tarihi ve dönüşümü ile 
de yakından bağlıdır.  

Bu makalede öncelikle coğrafya geleneği içindeki dönüm noktalarını ve bu 
dönüşümleri tetikleyen tarihsel ekol ve anlayışları serimlemeye çalıştık; buna 
paralel olarak Türkiye’deki dönüşüme öncülük eden mevcut çalışmalar ve 
yaklaşımları inceledik. İlk etapta Amerikalı coğrafyacı Wright’ın terra incognitae 
argümanından yola çıkarak jeozofi kavramın nasıl temellendiğini 1940’lardan 
1960’lara uzanan dönem içinde göstermeye çalıştık. 1970’lere gelindiğinde 
“coğrafi imgelem” kavramının doğuşu ile birlikte siyasi coğrafya çalışmalarının 
davranışsal ve humanist ekolün nasıl geliştiğine baktık. Türkiye’de coğrafya 
disiplininin Batı ekolleri ile ilişki kurrarken 1940-1980 arası Avrupa’dan 1980 
sonrası ise giderek Amerika’dan esinlenen bir epistemelojik zemin kurduğunu 
gördük. 2000’lere dek bu epistemolojik zemin pek sorgulanmadan kabul 
görürken 2000’lerde Türkiye’de eleştirel jeopolitiğin kendine bir alan açmasıyla 
birlikte “jeozofik” yaklaşımın yeşerme olanaklılığından söz edebiliriz ve 
sözkonusu eleştirel çalışmaların öncelikle jeopolitik dogmalara yöneldiğini ve 
jeozofik yaklaşımda olduğu gibi dogmaların üretim süreçlerine dönük önemli 
değerlendirmeler sunduğunu söyleyebiliriz.  Özellikle yukarıda sunduğumuz 
eleştirel jeopolitik alanındaki örnek çalışmalar bize Türkiye’de de klasik 
anlayışların masaya yatırıldığı bir döneme girdiğimizi göstermektedir. 
Konvansiyonel söylemlerin ardındaki mantık çözüldükçe coğrafyanın algılanma 
şekilleri dönüşecek ve buna istinaden inşa edilen roller de bu dönüşümden 
nasibini alacaktır. Bu çerçevede coğrafyayı kader gibi algılayan zihniyete 
alternatif siyasetler doğabilir. Söz konusu dönüşüm tıpkı tarih disiplininde 
Annales okulunun yarattığı farkındalık gibi coğrafya disiplinine de etki edeceğe 
benzemektedir. Nasıl 19. yüzyıl tarihçilerinin genel eğilimi olan siyaset, 
diplomasi ve savaşlar tarihine alternatif olarak, zihniyet tarihi, sosyal tarih, 
ekonomik tarih, bireyin tarihi gibi tarihin alt dallarını geliştiyse coğrafyada da 
benzer dönüşümlerin yaşanması kaçınılmazdır. Bilindiği gibi 19. yüzyıl 
tarihçilerinin başka bir özellikleri ise tarihin yıllardan beri süregelen tek boyutlu 
ve sonsuza kadar devam eden bir devinim olduğu anlayışına da karşı 
çıkmalarıydı. Benzer şekilde yukarıda ele aldığımız eleştirel çalışmalar da felsefe, 
mekân, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplinlerinin sentezlenmesi 
yoluyla mevcut dogmaları sorgulayan jeozofik bir açılım yaratabilir. Jeozofi’den 
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özellikle kast ettiğimiz mevcut söylemleri bütünsel ve kuşbakışı bir açıdan 
görebilmek, söylemlerin iç mantıklarının kurgusunu ve güç ilişkilerini gözeterek 
incelemek ve argümanlarına ayırabilmektir. Bu nedenle çok disiplinli, hem 
küresel hem de yereli kuşatan araştırma dünyasında jeozofik yaklaşıma duyulan 
ihtiyaç artacak, bu durum coğrafya disiplininde giderek bir farkındalık yaratacak 
ve mekân sallığın tek boyutlu sabit bir zemin olarak değil bizzat dönüşen ve 
dönüştüren aktif bir ilke olarak ele alınması mümkün olacaktır. 
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SİYASİ BİR ARAÇ OLARAK HARİTALAR: BASINDA 
İSKENDERUN SANCAĞI HARİTALARI 

MAPS AS A POLITICAL MEAN: THE SANJAK OF 
ALEXANDRETTA MAPS ON PRESS 

Levent DUMAN* 

ÖZ 

Haritalar, günlük hayatın pek çok alanında olduğu gibi 
siyasette de sıklıkla kullanılan araçlardır. Belirlenen 
konuların gündeme taşınması, ortaya konulan tezlerin 
desteklenmesi gibi siyasette çeşitli alanlarda kullanılabilen 
haritalar, dış politika hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de 
etkin olabilmektedir. İskenderun Sancağı’nın Türkiye’ye 
katılması farklı açılardan yapılan pek çok çalışmanın konusu 
olmuştur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ulusal 
gazetelerde sürecin ilk aşamalarında yayınlanan haritaların 
incelenmesi suretiyle haritaların siyasi bir araç olarak nasıl 
kullanıldığının analiz edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 
haritaların siyasetteki konumuna dair yapılan çalışmalar 
incelenmiş ve bunlar ışığında İskenderun Sancağı’nın 
Türkiye’nin dış politikasında ön plana çıktığı Eylül 1936 
sonrasında gazetelerde yayınlanan haritalar ve bunlara eşlik 
eden metinler analiz edilmiştir.     

Anahtar Kelimeler: Harita, Siyaset, İskenderun Sancağı, 
Basın, Dış Politika. 
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ABSTRACT 

As in many areas of daily life, maps are also frequently 
utilized means in politics. As maps can be used for various 
ways in politics, like bringing up to agenda particular topics, 
supporting revealed claims, they can also be effective in the 
process of achieving foreign policy goals. Annexation of the 
Sanjak of Alexandretta to Turkey has been subject of many 
studies from different perspectives. The main purpose of this 
study, by examining maps published at national newspapers 
in Turkey at beginning of the course, is to analyze utilization 
of maps as a political mean. For that end, studies related to 
maps in politics have been investigated and based on those 
studies, maps and accompanying texts to them which were 
published at newspapers in the post September 1936 period 
when the Sanjak of Alexandretta issue came to the forefront 
in Turkey’s foreign policy have been analyzed.             

Keywords: Map, Politics, The Sanjak of Alexandretta, Press, 
Foreign Policy. 

 

GİRİŞ 

Dış politika açısından 1939 yılında Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katılması 
cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından birisini oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin Eylül 1936 sonlarından itibaren İskenderun Sancağı konusunda aktif 
politikalar izlemeye başlamasının önemli bir unsurunu bölge ile ilgili ulusçuluk 
alanında hayata geçirilen politikalar oluşturmuştur. Diplomatik alanda 
İskenderun Sancağı konusunda başlatılan girişimlerin bir uzantısı olarak bölgede 
hakim unsurun Türkler olduğunu kabul ettirmeye dönük çabalara hız verildiği 
görülmüştür. Bu çerçevede daha önce geliştirilmiş olan Türk Tarih Tezi bölgede 
kullanılabilecek şekilde yeniden yoruma tabi tutulmuş, bölgenin ilk unsurlarının 
esasında Türkler olduğu, Türklerin çok eski devirlerde bölgeye gelerek 
yerleştikleri, bölgede yaşayan Türklerin yanı sıra Arap Alevilerin de esas 
itibariyle Türk olduğunu desteklemeye dönük “Eti Türkü” tezi yoğun biçimde 
işlenmiştir (Durgun, 2011: 201; Duman, 2016: 227-232). Bu girişimler 
neticesinde 1936 yılının sonlarından itibaren İskenderun Sancağı konusunda 
Türk ulusçuluğunun yükselişe geçtiği görülmüştür (Shields, 2011; Duman, 
2016).  
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Ulusçuluk hareketleri ortaya çıktıkları bölgeler itibariyle değişiklikler 
gösterseler de ortak bazı unsurlara sahip olduklarını görülmektedir (Norman, 
2006: 45-47). Kitlelerin ulusçuluk söylemleri etrafında harekete geçirilebilmesi 
için simge ve sembollerden yararlanılması sık görülen yöntemlerden biridir 
(Smith, 2009: 35). Ulusçuluk hareketlerinde kullanılan unsurlar arasında 
haritalar önemli bir yere sahiptir (Anderson, 1999). Haritalar ulusçuluk 
söylemleri çerçevesinde kitlelerin harekete geçirilmesi ve söylemlerin somut 
düzeye aktarılarak daha kalıcı hale getirilmesinde önemli rol oynarlar. Belirli 
ulusçuluk söylemlerini desteklemek amacıyla hazırlanan haritalar aynı zamanda 
söz konusu söylemlerin farklı unsurlarını üzerlerinde taşırlar.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin İskenderun Sancağı konusunda yoğun 
faaliyetlere giriştiği Eylül 1936 sonrasındaki süreçte yükselişe geçen Türk 
ulusçuluğunun basında yer alan haritalar üzerinden analiz edilmesidir. Bu 
maksatla İskenderun Sancağı meselesinin Türkiye’deki kamuoyunun gündemine 
yoğun biçimde geldiği Eylül 1936 sonlarından başlayarak Türkiye’de ulusal 
düzeyde yayınlanan gazeteler incelenmiştir. Basın yoluyla Türkiye’deki 
kamuoyuna İskenderun Sancağı’nın büyük çoğunluğunun Türk olduğunu 
benimsetme faaliyetlerinin zirveye ulaştığı Eylül 1936 sonrasındaki birkaç aylık 
süre hayati önem arz etmektedir. Devlet eliyle yönlendirilen faaliyetler 
kapsamında basının da kullanılmasıyla Türkiye’deki vatandaşlar arasında 
İskenderun Sancağının Türklüğü tezi etkin biçimde aktarılmıştır. Bu süreçte 
Türkiye’deki gazetelerde sürekli olarak İskenderun Sancağı ile ilgili resimler ve 
zaman zaman da haritalar yayınlanmıştır. Çalışma kapsamında ulusal 
gazetelerde bölge ile ilgili yayınlanan haritalar ve bu haritalarla birlikte 
yayınlanan yazılar incelenmiş, söz konusu haritalarda Türk ulusçuluğuna dair 
söylemlerin etkileri ortaya konulmuştur. Ortaya konulan amaçları 
doğrultusunda çalışma üç ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde haritaların 
genel olarak siyasi bir araç olarak kullanımının incelenmesinin yanı sıra ulus 
kurgusu süreçlerinde nasıl kullanıldıklarına dair teorik yaklaşımlar incelenmiştir. 
İkinci bölümde, ilk bölümdeki teorik yaklaşımlar çerçevesinde, Türkiye’deki 
ulusal gazetelerde İskenderun Sancağı ile ilgili yayınlanan haritalar ve bunlara 
eşlik eden haber ve yazılar analiz edilmiştir. Son bölümde ise çalışma ile ilgili 
genel değerlendirmelere yer verilmiştir.         

1. BİR ULUSÇULUK ARACI OLARAK HARİTALAR 

İskenderun Sancağı hakkında ulusal gazetelerde yayınlanan haritaların 
analizine geçmeden önce gazeteler ve haritaların ulusçuluk hareketlerindeki 
önemine değinmekte yarar vardır. Gazete, dergi ve çeşitli yayınların ulusçuluk 
hareketlerinde kullanılması Türk ulusçuluğuna has unsurlar değildir. Ulusçuluk 
hareketlerine dair söylemlerin yaygınlaştırılmasında geniş kitlelere ulaşma 
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imkanı olan gazete ve dergiler büyük önem taşır. Bu alanda farklı ulusçulukların 
ortaya çıkışı ve yaygınlaşması hakkında yapılan çalışmalar bu etkileri açıkça 
ortaya koymaktadır (Peckham, 2000: 82-83).  

Ulusçuluğu destekleme bağlamında gazete ve dergiler farklı işlevleri yerine 
getirirler. Benedict Anderson’un “hayali cemaatler” olarak tanımladığı ulus 
fikrinin yaygınlaştırılmasında yayınlar önemli bir rol oynar (2009: 151-175). Belli 
bir yayın dilini kullanıp ‘ulusal dilin’ yaygınlaştırılmasını sağlamak, ulusçuluğa 
dair söylemlere sürekli yer vermek suretiyle söz konusu söylemlerin kitleler 
tarafından benimsenmesini sağlamak, belirli bölgelerin fotoğraflarını tekrar 
tekrar yayınlayıp o bölgeye dair belirli algılarını oluşmasını sağlamak, ulusçuluk 
söylemlerini destekleyen sembol ve haritalara yer vermek basının ulusçuluk 
alanındaki işlevlerinden birkaçını oluşturur. Daha farklı biçimde söylemek 
gerekirse, Anssi Paasi’nin belirttiği gibi (aktaran Kosonen, 1999: 91), belli 
bölgelerin ulusal terimler çerçevesinde tanımlanarak o bölgelerle ulusal bağların 
kurulması, bölgesel veya ulusal bilincin oluşturulmasında gazete ve dergiler çok 
önemli araçlardır. Gazete ve dergilerde sıklıkla yer alan haritalar, belli bölgelerle 
ulusçuluk bağlamında bağlantıların oluşturulmasında önemli yere sahiptir 
(Biggs, 1999: 390). 

Haritalar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Günümüzün gelişmiş teknolojik araçları sayesinde harita çizmek ve internet 
üzerinden geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak oldukça kolaylaşmıştır. İster hava 
tahmin raporlarında kullanılan haritalar olsun, ister yeni şehir planlamasına dair 
reklam panolarında kullanılan haritalar olsun, günümüz dünyasında harita ile 
karşılaşmadan bir bütün günü geçirmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. 
Eğitimden kültüre, spordan ekonomiye kadar hemen hemen her alanda 
haritaların yoğun biçimde kullanılmasının pek çok sebebi vardır. Özellikle 
mekan ve ilişkileri harita şeklinde anlamanın daha kolay olması haritaların 
yoğun kullanımında rol oynamıştır (Fotiadis, 2008/2009: 15).       

Haritalarda bazı unsurlar ön plana çıkarılırken bazı unsurlar da özellikle 
arka plana itilebilmektedir. Esasında, teknik açıdan bakıldığında haritalarda 
genelleme yapmak zorunludur, genelleme yapılmazsa haritalar yararsız olur. 
Ancak bu genellemenin iyi yapılması büyük önem taşımaktadır (Monmonier, 
1991: p.25).  Her bilgiye yer vermek pek mümkün olmadığı için hangi bilgiye yer 
verilip hangisine yer verilmeyeceği harita çiziminde önemli hale gelir. En 
nihayetinde bir nevi özet niteliği taşıyan haritalar ortaya koydukları bilgilerle 
belirli bir amacı gerçekleştirmeye çalışırlar (Fotiadis, 2008/2009: 4). Bu nedenle 
haritalar çoğunlukla belli bir mesajı iletmeye odaklanırlar (Kitchin vd., 2011: 
390).  
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Umulmadık anlarda bile aniden beliriveren haritalar kullanıcılar tarafından 
genelde sorgulanmadan, objektif biçimde doğruları yansıtıyormuş gibi kabul 
edilmektedir (Leuenberger ve Schnell, 2010: 833). Bu durum haritaları son 
derece etkili araçlar haline getirir ki haritaların araç olarak kullanıldığı 
alanlardan biri siyasettir. Haritaların önceden kurgulanmış bir gerçeği aktarma 
konusundaki başarıları onları son derece etkin siyasi araçlar olarak kullanma 
imkanı doğurur (Medzini, 2012: 23-24). Haritaların siyasette kullanımı farklı 
biçimde gerçekleşebilmektedir (Anaz, 2010: 51). Haritalar bir nevi bilgi üretimi 
gerçekleştirir (Crampton, 2002: 14). Herhangi bir bölgeye sahip çıkılabilmesi, 
idare edilebilmesi için öncelikli olarak söz konusu coğrafi bölgenin bilinmesi, 
yani temel fiziki özellikleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekir ki harita bunu 
sağlar (MacArthur, 2016:16). Ancak şunu vurgulamak gerekir ki, haritalar statik 
unsurlar değildir, sürekli olarak çizimleri yinelenmektedir (Kitchin ve Dodge, 
2007: 335; Leuenberger ve Schnell, 2010: 805). Siyaset açısından bakıldığında 
sınırların yorumlanması ve anlamlandırılması her zaman için yeniliğe ve 
dönüşüme açıktır (Houtum, 2012: 415). Burada harita çizenlere ayrı parantez 
açmak gerekmektedir.   

Harita, Jeremy Black (1997: 11)’in de vurguladığı gibi, bir temsildir ve bu 
temsilde gösterilen gerçektir, ancak gerçek olması tam olduğu veya neyin 
gösterilip neyin gösterilmemesi konusunda bir seçim yapılmadığı anlamına 
gelmemektedir. Genel anlamda, şunu vurgulamak gerekir ki, haritalar değer 
yargılarından arınmış, tarafsız imgeler değildir (Harley, 1988: 278; Kitchin vd., 
2011: 393). Haritaları çizenler belirli sosyal çıkarlar, değerler ve pratiklere sahip 
kişilerdir, dolayısıyla kaçınılmaz olarak belirli bir bakış açısına sahiptirler 
(Leuenberger ve Schnell, 2010: 804). Bu hususlar dikkate alındığında haritaları 
sadece coğrafik bilgileri okuyucularına iletmedeki doğruluk veya etkinlikleri 
bakımından incelenmek çok da sağlıklı olmayacaktır. Bunun yerine haritaların 
“sosyal yapılar” olarak incelenmesi gereklidir (Crampton, 2008: 697). Kendileri 
de birer ürün olan haritaları hazırlayanların kimler olduğu önemlidir, çünkü en 
nihayetinde haritalar belli kişiler veya kurumların ürünü konumundadır (Branch, 
2011: 90).  

Haritaların etkin araçlar olarak kullanılabilmelerinin en önemli 
sebeplerinden biri, haritaların gerçeğin güvenilir tasviri olduğuna dair yaygın 
genel kanıdır (Medzini, 2012: 1). Gazetede yayınlanan bir yazının gazetenin 
siyasi görüşü çerçevesinde bir kişi tarafından kaleme alındığı açıkça bilinir, fakat 
söz konusu bir harita olunca okurların çoğu haritanın bir kişi tarafından gazete 
için hazırlandığı gerçeğin göz ardı ederler. Bu şekildeki haritalar genelde objektif 
grafik imgeler olarak algılanır (Fotiadis, 2008/2009: 16). Halbuki haritalar, 
gerçeğin aynası olmaktan ziyade hazırlandıkları sosyal ortamdan ayrılamayacak 
biçimden toplanmış, sınıflandırılmış karışımlardır (Leuenberger ve Schnell, 
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2010: 804). Hazırlandıkları “gerçek dünyaya” dayansalar bile ve harita çizenlerin 
herhangi bir art niyeti ve doğrudan suiistimal amacı bulunmasa bile haritaları 
çizenlerin kendi sübjektif bakış açılarını, kültürel özelliklerini haritalara 
yansıtmaktan kaçınmaları mümkün değildir. Belirli çıkarlara sahip harita 
çizenler, kaçınılmaz biçimde tercih ettikleri fikirleri vurgulayan ve “gerçeğin” 
kendi versiyonlarını oluşturan haritalar ortaya çıkarırlar (Medzini, 2012: 24-25).     

Haritalar hazırlanırken sadece neyin, nasıl gösterileceğine karar verilmez, 
aynı zamanda neyin gösterilmeyeceğine de karar verilir (Black, 1997: 11). Tüm 
bunlara karar verecek olanlar da haritaları çizenlerdir (Fotiadis, 2008/2009: 32).  
Harita çizilirken, haritanın hazırlanış amacına bağlı olarak büyüklük, renk, 
sembol, isim, kısaltmalar gibi görsel ve dilsel bilgilerden hangilerinin nasıl 
kullanılacağına, nelerin haritada gösterileceğine veya gösterilmeyeceğine dair bir 
dizi kararlar alınır (Leuenberger ve Schnell, 2010: 805). Yani bir harita 
hazırlanırken gösterilen, ön plana çıkarılan hususların yanı sıra bir de 
gösterilmeyen hususlar konusunda bilinçli olarak bir “kartografik temizlik” 
gerçekleştirilir. Bu durumda gösterilmeyen hususlar bilinçli olarak sessizleştirmiş 
olur (Houtum, 2012: 412). Sıkça karşılaşılan bu bilinçli sessizleştirilme durumu 
haritaları oldukça problematik yapılar haline getirmektedir (Pickles, 2004: 49). 
Bu nedenle, sağlıklı bir değerlendirme için herhangi bir harita incelenirken 
nelerin dahil edildiğine ve nelerin dahil edilmediğine, kimlerin çıkarlarına 
hizmet edildiğine, haritaların nasıl bir sosyal ortamda şekillendirildiğine ve 
haritaların sosyal ortamları nasıl şekillendirdiklerine dikkat etmek gerekmektedir 
(Branch, 2011: 91).  

Harita hazırlanmasında ortaya konulan hedefler çerçevesinde belli seçimler 
yapılması söz konusu olduğuna göre haritalarda objektifliği yakalamak mümkün 
olabilir mi? Genel bir ifadeyle, gerek içerik, gerekse ön plana çıkarılan hususlar 
açısından harita yapımı ve kullanımında ideolojiler belirleyici durumdadır 
(Harley, 1988: 300). Jeremy Black (1997: 18)’in de vurguladığı gibi, tamamen 
objektif olarak haritaların hazırlandığını iddia etmek, hazırlanma aşamasında 
yapılan tercihleri göz ardı etmek olacaktır. En nihayetinde haritalar, seçimlerin 
önemli bir parçasını oluşturduğu yaratıcı bir sürecin sonucu ortaya çıkmaktadır 
(Vinha, 2010: 77). Bu görüş oldukça taraftar bulmuş ve 1980’lerden itibaren 
haritaların objektifliğini sorgulayan çok sayıda çalışma yapılmıştır (Black, 1997: 
18; Leuenberger ve Schnell, 2010: 804).   

Sadece hazırlanmaları değil aynı zamanda okunmaları da sübjektif 
unsurlara bağlı olan haritalar konusunda sorulabilecek bir diğer soru haritaların 
yalan söyleyip söyleyemeyeceğidir. Başka bir ifadeyle, yorum farklılıkları bir 
yana bırakılarak haritalar mevcut bir durumu değiştirmek, farklı biçimde ortaya 
koymak için kullanılabilir mi? Haritaların yalanları da içerebilecekleri 
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konusunda hiç de azımsanmayacak bir literatür mevcuttur (Kitchin ve Dodge, 
2007; Monmonier, 1991; Pickles, 2004). Haritaların sübjektif olduğu kabul 
ediliyorsa, farklı kişi ve çevreler tarafından farklı biçimlerde algılanabileceklerini 
öngörmek hiç de zor değildir. Belirli bir çevre veya ortamda “doğru” görülen 
harita, başka bir çevre veya ortamda bir yalan olarak görülebilmektedir 
(Houtum, 2012: 411). Harita konusunda yaptığı çalışmalarla oldukça ses getiren 
Mark Monmonier’e göre (1991: 1-3) haritalarla yalan söylemek kolay olmanın 
ötesinde bir gerekliliktir. Monmonier’e göre karmaşık, üç boyutlu durumdaki 
dünyanın düz bir kâğıt veya ekran üzerinde anlamlı biçimde gösterilebilmesi için 
haritanın gerçekliği çarpıtması bir zorunluluktur. Bu bakış açısına göre, harita 
kullanıcılarının çoğu masum yalanlara müsamaha göstermeye hazır oldukları 
için haritaların daha ciddi yalanlar söylemesi hiç de zor olmamaktadır. 
Haritalar, Monmonier’in perspektifinden, çarpıtılmaya oldukça açıktır ve 
konuşmalar, tablolar gibi yalanlar içerebilir. Bu nedenle haritaların da yalan 
söyleyebilecekleri akılda tutulmalı, kitap, dergi, gazetelerde yer alabilecek sözel 
tahriflere karşı gösterilen ihtiyatlı tutum haritalar konusunda da gösterilmelidir. 
Başka bir ifadeyle, haritalar konusunda yalnızca taraflı, dahil edilecek konularda 
seçici olmalarına nedeniyle değil, aynı zamanda içerebilecekleri yalanlar 
konusunda da ihtiyatlı olmak gereklidir (Fotiadis, 2008/2009: 4).       

İster bireyler, isterse çeşitli kurumlar tarafından hazırlansın haritaların 
hazırlanmasında devletler son derece etkin role sahiptir. Devletler çeşitli 
kurumları aracılığı ile haritaların hazırlanmasında belirleyici olabildikleri gibi 
harita hazırlayan özel kurumlara finansal destek de sağlayabilmektedirler. Bu 
durum devletleri harita üretiminde doğrudan belirleyici konumuna 
getirmektedir.  Harita üretiminin yanı sıra, hazırlanan haritaların geniş kitlelere 
ulaşmasında devletler eğitim kurumları ve medya araçları gibi çeşitli unsurları 
devreye sokmaktadırlar (Fotiadis, 2008/2009: 25). Kısacası, günümüzde çoğu 
ülkede devlet hala haritacılık faaliyetlerinin temel belirleyicisi olma konumunu 
devam ettirmektedir (Harley, 1988: 284).  

Devletlerin haritacılık faaliyetlerine önem vermelerinin çok çeşitli sebepleri 
olabilmektedir. Öncelikle olarak devletler hükümranlık hakkına sahip oldukları 
coğrafik alanın belirlenmesi için haritalardan faydalanırlar. Devlet açısından 
harita, üzerinde sınırları belirgin bir biçimde ortaya koymaya, mevcut durum 
hakkında bir durum tespiti yapmaya yarar (Fotiadis, 2008/2009: 43). Diğer 
detaylara ister vurgu yapılsın isterse hiç değinilmesin, ulusal haritalarda sürekli 
olarak sınırlara vurgu yapılması eğilimi vardır (Leuenberger ve Schnell, 2010: 
805). Sınırlarını belirlemek suretiyle devletler aslında yasal güç 
uygulayabilecekleri, sorumluluk sahalarında bulunan bölgeyi de vurgulamış 
olurlar (MacArthur, 2016: 22). Bir anlamda, sınırları çizilen alan bu alanın 
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dışında kalan bölgelerden ayrılmış olur ve sınırın öbür tarafından farklılaştırılmış 
olur (Houtum, 2012: 411). 

Sınırın sadece harita üzerinde gösterilmesi çok da anlamlı olmaz. Harita 
dünyayı devletlerin üzerinde kontrole ve siyasi otoriteye sahip olacakları alanlara 
ayırır (Black, 1997: 12). Asıl önemli olan haritada gösterilen sınırlar içerisinde bir 
devletin hükümranlık haklarını tek başına, başka bir devletten izin almaya gerek 
kalmadan kullanabilmesidir. Bu da güç sorunsalını beraberinde getirir.  Genel 
hatlarıyla bakıldığında “haritalar gücün ürünüdür ve güç üretirler” (Kitchin ve 
Dodge, 2007: 332). Ancak güçlü olan kendi haritasını çizip diğerlerinin buna 
uymasını sağlayabilecektir ve bu şekilde riayet edilen harita kendisini hazırlayan 
için bir güç unsuru haline gelir. Bu nedenle haritaların analizi sırasında ait 
oldukları toplumlardaki güç ilişkilerinin de incelenmesi yararlı olacaktır 
(Leuenberger ve Schnell, 2010: 804).          

Devlet açısından bakıldığında haritaların bir takım hayati fonksiyonları 
yerine getirdikleri görülmektedir. Haritanın devlet açısından en önemli 
fonksiyonu, dünyayı veya bir bölgeyi kontrol edilen ve üzerinde siyasi otoriteye 
sahip olunan alanlara ayırmasıdır ki böylece devletin sahip olduğu hükümranlık 
alanı teyit edilmiş olur (Black, 1997: 12). Bir diğer ifadeyle haritalar, devletlerin 
dünyada yerlerini bulabilmeleri açısından önemlidir (Crampton, 2002: 13). 
Yalnızca bağımsız devletler için değil, bağımsızlığa kavuşmak isteyen veya 
bağımsızlıklarını makul olarak gerekçelendirmeye çalışan devletler için de 
haritacılık önemlidir (Fotiadis, 2008/2009: 24). Haritalar sınırlar ortaya koyar ve 
ortaya konulan sonuçlar haritaları kullananların “gerçekleri” haline dönüşür 
(Fotiadis, 2008/2009: 29). Ancak haritalarda ortaya konulan “gerçekler” herkes 
için aynı ölçüde geçerli olamayabilir. Birinin gerçek olarak ortaya koyduğu bir 
harita başka biri için hiç de gerçek olamayabilir. Bunun en önemli sebebi, siyasi 
amaçlarla harita hazırlanmasının oldukça yaygın bir uygulama olmasıdır. Bir 
diğer sebebi de, haritacılıkta siyasi amaçlarla çarpıtmalara başvurmanın 
haritacılığın başladığı ilk dönemlerden şu ana kadar yaygın biçimde görülmesidir 
(Harley, 1988: 287).   

Bir ülkede gücü elinde bulunduranlar ve gücünü arttırmak isteyenler için 
haritalar yararlı aygıtlar konumundadır. Gücün sınırlarının belirlenmesi 
açısından yararlı olduğu gibi henüz siyasi olarak kontrol altında bulunmayan 
bölgeler hakkında hak iddiasında bulunulması sürecinde de haritalar son derece 
etkin araçlardır (Branch, 2011: 87-88). Bir devleti diğerinden ayıran sınır, 
haritalarda açıkça görülebilir olsa da en nihayetinde bir insan icadıdır, doğada 
görülebilir değildir (Fotiadis, 2008/2009: 23). Haritaların hazırlanması belirli bir 
çabayı gerektirir ancak hazırlandıktan sonra hem gerçek hem de potansiyel 
kontrolün tahayyül edilmesinde haritalar çok yararlıdır (Branch, 2011: 88).        
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Devletler sınırları içinde bulunan insanlardan bir ulus ve ulusal kimlik inşa 
etme süreçlerinde de haritalardan etkin biçimde yararlanırlar (Kitchin vd., 2011: 
393; ayrıca bkz. Pickles, 2004: 39). Genel olarak devletler, kontrol ettikleri 
sınırlar içindeki bölgelere dair homojen, birleşik bir yapı algısının yerleşmesini 
sağlamada haritalardan faydalanırlar (Fotiadis, 2008/2009: 44; Monmonier, 
1991: 91). İster okullardaki ders kitaplarında yer alan haritalar olsun, isterse 
seyahat rehberlerindeki haritalar olsun, devlet sınırları her yerde hatırlatılır, 
kişilere devlet sınırlarının nereden geçtiği, kendilerinin nereden oldukları sürekli 
tekrarlanır (Houtum, 2012: 407). Modern anlamıyla ulus kavramı ulusal 
sınırların açıkça gösterilmesini zorunlu hale getirmiştir (Winichakul, 1994: 56). 
Günümüzde haritalar o kadar önemli hale gelmiştir ki “haritasız bir toplum” 
hayal bile edilmez hale gelmiştir (Branch, 2011: 87). Bir toplumun kendini 
tanımlamasında olduğu gibi başka toplumların o toplumu tanımlamasında da 
haritalar etkin araçlar olarak kullanılmaktadır (Fotiadis, 2008/2009: 45).  
Haritalar yalnızca siyasi ve yasal sınırlar çizmekle kalmamakta, aynı zamanda 
entelektüel sınırlar çizilmesinde de son derece etkili olmaktadırlar (Peckham, 
2000: 80). Daha farklı ifade edilecek olursa, haritalar belirli türde bilginin ve 
“kolektif mekânsal tahayyüllerin” şekillendirilmesi, yasal hale getirilmesi ve 
kurumsallaştırılmasında önemli bir araç olabilmektedirler (Leuenberger ve 
Schnell, 2010: 805). Haritalar kişilerin dünyayı, devletlerin dünyadaki 
konumlarını ve uluslararası ilişkileri anlamlandırmalarını ve belli bir çerçeveye 
oturtmalarını sağlar (Sharp, 2000: 24-51; Fotiadis, 2008/2009: 1; Houtum, 2012: 
410; Medzini, 2012: 24, 27). Özellikle ulusal haritalar incelendiğinde, haritaların 
ulusal sınırları vurgulamak suretiyle ulusu hayali bir topluluk olarak 
kurguladıkları görülür. Ayrıca bazı durumlarda haritalarda, fiili olarak mevcut 
siyasi sınırlar yerine tercih edilen ulusal sınırlar da gösterilebilmektedir 
(Leuenberger ve Schnell, 2010: 805). Belirli haritaların çeşitli bilgiler eşliğinde 
sürekli olarak sunulması toplumlarda belirli bir dünya algısının yerleşmesini, biz-
onlar ayrımının zihinlerde netleşmesini sağlar ki bunun da kimlik inşa sürecine 
önemli katkıları olmaktadır (Fotiadis, 2008/2009: 6; Sharp, 2000: 164-165).  

Haritalar ulusal kimlik oluşturma dışında, sorunlu bölgelerde sosyal 
değişimi sağlamada da etkin bir araç olarak kullanılabilir (Leuenberger ve 
Schnell, 2010: 834). Sadece ulusal düzeyde değil yerel düzeylerde de kimlik inşa 
süreçlerinde haritacılık somut bir araçtır (MacArthur, 2016: 22). Haritanın 
amacına göre belirli azınlıklar haritalarda özellikle ön plana çıkarılabilir veya 
tamamen göz ardı edilebilir (Peckham, 2000: 81). Veyahut farklı bir şekilde, sınır 
çizgileri baskın biçimde gösterilip, söz konusu bölgelerde yaşayan insanların hiç 
dikkate alınmaması da mümkündür (Houtum, 2012: 412). Tüm bunlar haritanın 
amacına göre belirlenen unsurlardır. Haritaların bu fonksiyonları dikkate 
alındığında devletlerin haritacılıkla ilgili faaliyetlerine neden bu kadar önem 
verdikleri daha kolay anlaşılır hale gelmektedir. 
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Devletlerarasındaki ilişkilerde haritalar çeşitli biçimlerde etkili olmakta ve 
son yıllarda bu alanda oldukça çok sayıda çalışma yapılmaktadır (Vinha, 2010: 
77). Bireylerin uluslararası ilişkileri anlamlandırma biçimleri üzerinde de 
haritalar etkilidir (Fotiadis, 2008/2009: 1). Genel hatlarıyla dış politika karar 
alma süreçlerinde geniş coğrafik alanlar söz konusu olduğundan bilgilerin 
aktarılmasında haritalar önemli yere sahiptir (Vinha, 2010: 86). Ancak 
unutulmamalıdır ki haritalar zamana göre bir takım yeni fonksiyonlar 
üstlenebilmekte, mevcut fonksiyonlarından bazıları dönüşebilmektedir (Kitchin 
vd., 2011: 389).     

Haritaların bir ulusal sembol ve entelektüel silah olarak en etkin oldukları 
alanlardan biri devletlerarasındaki sınır anlaşmazlıklarıdır. Birbirine komşu 
devletlerarasında sınır konusunda uzlaşma yoksa farklı haritalarda bazı bölgeler 
farklı devletlerin sınırları içinde gösterilebilmektedir (Monmonier, 1991: 90). 
Sınır anlaşmazlığı olan durumlarda genelde her devlet sahip olduğu alanı azami 
seviye çıkaran, durumun karmaşık yapısını gizleyen haritalardan faydalanma 
yoluna gider. Bu tip haritalar esasında fiili durumu yansıtmaktan çok her tarafın 
siyasi tutumunu yansıtma özelliğine sahiptir (Medzini, 2012: 38). Pek çok 
durumda silahlar kadar haritalar da yeni bölgelerin ulusal sınırlar içerisine dahil 
edilmesi sürecinde kullanılmaktadır. Fiili olarak yeni bölgeler siyasi sınırlar içine 
dahil edilmeden önce bu bölgeler üzerinde haritalar kullanılmak suretiyle kâğıt 
üstünde hak iddia edildiği görülmüştür (Harley, 1988: 282). Bu gibi durumlarda 
belirli coğrafi bölgeler üzerinde tarihsel hak iddialarını desteklemek amacıyla 
haritaların bilerek çarpıtılması yöntemine sıklıkla başvurulur (Harley, 1988: 
289). Çoğu durumda, üzerinde hak iddia edilen bölgelerde tarihsel olarak belli 
bir topluluğun varlığını desteklemek için hazırlanan haritalar güncel toprak 
taleplerini destekleyecek şekilde tasarlanmaktadır (Leuenberger ve Schnell, 2010: 
807). Bir diğer deyişle, çıkarları destekleyecek “gerçekler” üretilmesinde 
haritalara başvurulmaktadır (Medzini, 2012: 23).  

Propaganda faaliyetlerinde harita kullanımı tarihte de çok örneği olan 
oldukça yaygın bir uygulamadır (Medzini, 2012: 23; Sharp, 2000: 21). 
Propaganda haritalarını hazırlayanlar genellikle jeopolitik ilişkileri yanlı bir 
biçimde ortaya koyarlar. Bu tip haritalar uluslararası ilişkilerde psikolojik harp 
unsuru olarak sık kullanıma sahiptir (Harley, 1988: 287). Propaganda belirli bir 
fikrin gerçek olup olmadığından ziyade bu fikrin başarılı biçimde kitlelere 
aktarılması üzerinde yoğunlaşır. Ancak yine de propaganda haritalarını 
hazırlayanlar sadece görsel etkisi yüksek haritalar üretmekle kalmazlar, aynı 
zamanda hem inandırıcı hem de ikna edici haritalar ortaya koymaya çalışırlar 
(Pickles, 2004: 44). 
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Siyasi propagandada kullanımı oldukça yaygın olan haritalar askeri 
istihbarat faaliyetlerinde olduğu gibi örtülü diplomasi faaliyetlerinde de son 
derece etkin kullanım alanlarına sahiptirler (Monmonier, 1991: 113). Belirli bir 
bölge hakkında insanların nasıl düşündüklerini şekillendirmek veya bölge 
hakkında duygusal tepkilerin oluşmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 
propaganda haritaları “bilimsel” olduğu iddiasına sahip haritalardan okullarda 
kullanılan atlaslara kadar farklı yerlerde ortaya çıkabilmektedir (Kitchin vd., 
2011: 390). Posta pulları üzerinde basılan küçük haritalar bile önemli 
propaganda faaliyeti gerçekleştirebilir (Monmonier, 1991: 91). Propaganda 
haritaları, diğer haritalar gibi, görsel etkiyi azami seviye çıkarırken belirli görsel 
unsurları azaltır veya abartırlar (Leuenberger ve Schnell, 2010: 804; Anaz, 2010: 
56). Bu doğrultuda propaganda haritaları bazen bir ülke veya bölgeyi büyük veya 
önemli göstermeye çalışırken bazen de küçük ve tehdit altındaymış gibi 
göstermeye çalışırlar (Monmonier, 1991: 94). Benzer biçimde, propaganda 
haritaları kullanılmak suretiyle belirli bölgelerde yaşayan bazı etnik/kültürel 
grupların varlığı ön plana çıkarılırken bazıları özellikle göz ardı edilir 
(Monmonier, 1991: 111).    

Haritaların üzerinde yer alan başlıklar, haritaların içerisinde kullanılan 
semboller ve adlandırmalar da bir propaganda unsuru olarak 
kullanılabilmektedir. Belirli grafik ve dilsel araçların kullanılması ve sembol ile 
ölçek kullanımı konusunda yapılan tercihler siyaseti harita yapımının merkezine 
oturtur (Leuenberger ve Schnell, 2010: 804).  Kullanılan başlıktan başlamak 
gerekirse, haritanın başlığı bir nevi siyasi özet niteliğindedir ve doğrudan söz 
konusu haritanın hazırlanmasında benimsenen anlayışı gösterir (Fotiadis, 
2008/2009: 34).  Haritaların başlığı gibi, kullanılan semboller, renklendirmelere 
dair seçimler önemlidir (Medzini, 2012: 25). Sembol kullanımı haritacılıkta bir 
zorunluluk olsa da (Monmonier, 1991: 1) belirli sembollerin kullanılması yoluyla 
haritalar sosyal olarak inşa edilmiş anlamlar alırlar (Fotiadis, 2008/2009: 36). 
Bunun dışında, özellikle propaganda haritalarında, sembollerin manipüle 
edilmesiyle de belli bir topluluk üzerinde etki oluşturulmaya çalışılabilir (Pickles, 
2004: 44). Tahrik edici ve dramatik semboller hedef kitleler üzerinde haritalar 
aracılığıyla istenilen etkinin ortaya çıkarılmasında önemlidir (Monmonier, 1991: 
87). Benzeri biçimde, haritalarda kullanılan renkler, haritaları çekici hale 
getirebildiği gibi harita yapıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri karşıtlığın 
vurgulanmasında önemli olabilmektedir (Monmonier, 1991: 147).    

Herhangi bir yerin haritada gösterilebilmesi için öncelikle adlandırılması 
gerekir (MacArthur, 2016: 16). Ancak haritacılığın ayrılmaz bir parçasını 
oluşturan yer adları, Piers Fotiadis (2008/2009: 35)’in de vurguladığı gibi, hiçbir 
şekilde sabit veya objektif değildir. Kullanılan adlar söylenti, efsane veya daha 
başka şekillerde ortay çıkabilmektedir (Winichakul, 1994: 30). Siyasi açıdan 
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bakıldığında haritalarda kullanılan adlar o yerlerin sahipliğini vurgular 
niteliktedir. Kullanılan adlar kültürel unsurları vurguladığı gibi belirli bir 
bölgenin etnik yapısı hakkında da birtakım önermeler sunar (Monmonier, 1991: 
110). Bu nedenle yer adlandırmalarını sadece bir kültürel uygulama olarak 
görmemek, siyasi bir sürecin parçası olduğunu akılda tutmak gerekir. Arnon 
Medzini (2012: 28)’nin de belirttiği gibi, haritalardaki yer adları belirli bölgelerin 
sahipliğini vurgulayan zihinsel haritaların oluşturulmasında etkili oldukları için 
son derece önemlidir. Bir yer için haritada kullanılan ad o yere ait tarihsel 
sahipliği de temsil eder ki bu nedenle farklı ulusların aynı bölge için farklı adlar 
kullandıklarına sıklıkla tanıklık edilmektedir.        

Yer adları, semboller, renkler gibi haritalarda kullanılan çizgiler de 
tercihlere bağlıdır. Yeryüzünün birbirinden ayrı kısımlara ayrılması bir düzen 
oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur. Bu ayrım belirli sınırların 
işaretlenmesiyle gerçekleştirilir (Leuenberger ve Schnell, 2010: 806).  
Devletlerarasındaki sınırları göstermek için haritalarda genellikle kalın çizgiler 
kullanılır. Bu çizgiler, sınır anlaşmazlıklarının devam ettiği yerler hariç, üzerinde 
uzlaşı sağlanmış olduğu şekilde devletleri birbirinden ayırır. Kalın çizgilerin 
içinde kalan alanların homojen bölgeler olduğu izlenimi oluşturulur 
(Monmonier, 1991: 107). Harita üzerinde gösterilen sınır doğada kendiliğinden 
bulunmaz, tam tersine sonradan insan tarafından ortaya konulan yapay bir 
icattır. Sınırların belirlenmesinin sembolik olmanın çok ötesinde anlamları 
vardır. En nihayetinde, Henk van Houtum (2012: 411)’un da vurguladığı gibi 
“sınırın bir farklılık çizgisi olarak gösterilmesi bir fark oluşturmadır”.  

Hangi amaçla ve kimler tarafından hazırlanırsa hazırlansın, haritaların bir 
şekilde etki oluşturulmaya çalışan insanlara ulaştırılması gerekir. Basın 
haritaların geniş halk kitlelerine iletilmesinde önemli araçlardan birisidir. Kimi 
yazarlara göre toplumun en etkili coğrafya eğiticisi olan medya, harita 
kullanımının son derece yaygın olduğu bir mecradır (Fotiadis, 2008/2009: 26-
27). Gazete ve dergi sayfalarında, televizyon ekranlarında yer alan haritalar kısa 
sürede çok sayıda insana ulaşma imkânı bulur.   

2. TÜRKİYE’DEKİ ULUSAL BASINININ İSKENDERUN SANCAĞI 
HARİTASINI KEŞFİ 

İskenderun Sancağı meselesinin Türkiye’nin dış politikasında ön plana 
çıktığı Eylül 1936’dan itibaren ulusal basın bu konuda önemli bir rol 
üstlenmiştir. Konunun gündemde tutulması ve halkın bu konuda 
bilinçlendirilerek konu hakkında belli algıların yaygınlaştırılmasında basının, 
hükümetin telkinleri paralelinde hareket ettiği görülmüştür. İskenderun 
Sancağı’na dair yayınlar genel hatlarıyla bölgenin “Türklüğünü” ispat etmeye 
dönük haber ve yazıları içermekte ve Türkiye’nin bölge hakkında ileri sürdüğü 
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tezleri desteklemekteydi (Duman, 2016: 192-195). Bu doğrultuda Eylül 1936’dan 
başlayarak 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti kurulması ve en nihayetinde 23 
Temmuz 1939’da bölgenin Türkiye’ye katılmasına kadar geçen sürede ulusal 
basın sürekli olarak İskenderun Sancağı/Hatay ile ilgili haberlere yer vermiştir. 
Dönemin gazeteleri incelendiğinde bu haberlerin genellikle resim, şekil, harita 
gibi görsel unsurlar eşliğinde verildiği görülmektedir. Özellikle İskenderun 
Sancağı meselesinin Türkiye’nin gündemine geldiği Eylül 1936’dan başlayarak 
gazetelerde bölgeye dair yayınlanan haritalar, Türkiye’deki halkın İskenderun 
Sancağı konusunda bilgilendirilmesi, bölge ile ilgili belirli algıların halk nezdinde 
yaygınlaştırılması ve belirli unsurların sürekli ön plana çıkarılmasında önemli rol 
oynamıştır. 

Türkiye’deki ulusal gazetelerde Ekim 1936’dan başlayarak İskenderun 
Sancağı’na dair haritaların sıkça yayınlandığı görülmektedir. Bu haritaların 
analiz edilmesi süreç içerisinde yerine getirdikleri fonksiyonların anlaşılmasında 
katkı sağlayacaktır. İskenderun Sancağı haritasını ilk sayfasında yayınlayan 2 
Ekim 1936 tarihli Açık Söz gazetesi bu sayfanın büyük kısmını bölge hakkındaki 
haberlere ayırmıştır. Etem İzzet Benice (1936, 2 Ekim) tarafından kaleme alınan 
ve “Suriye’de Vataniler iktidara gelmeden Antakya ve İskenderun işi 
bitirilmelidir” manşetinin altında yayınlanan yazının üst kısmındaki başlıkta ise 
“İskenderun ve Antakya için: Sözün kısası ve doğrusu onun Türkiye’ye 
verilmesidir” denilmektedir. Bölge nüfusunun Türk olduğunun vurgulandığı 
yazıda bölgenin Türkiye’ye katılmasının zaruri olduğu vurgulanmaktadır. Bu 
yazının hemen yan tarafında, sayfanın ortasında İskenderun Sancağı haritasına 
yer verilmiştir. Haritanın altında da yine İskenderun Sancağı ile ilgili 
“İskenderun’da Türkiye’den gelen bir Türk halaskar gibi karşılanır” (Karayel, 
1936, 2 Ekim) ve “Antakya Atatürk’e tapınıyor” (Açık Söz, 1936, 2 Ekim) başlıklı 
iki ayrı habere daha yer verilmiştir. Harita incelendiğinde, aynı sayfada 
yayınlanan yazıların içeriğini destekleyecek biçimde hazırlandığı kolayca 
anlaşılmaktadır. Harita 1’de de görüldüğü üzere haritada İskenderun Sancağı’nı 
bulunduğu alanda şehir, dağ, göller Türkçe adlarla gösterilmiş ve bu alanın 
tümünün üstüne gelecek şekilde Türkiye bayrağı da haritanın arka planına 
yerleştirilmiştir. Suriye’den ayrı göstermek için de haritada İskenderun Sancağı 
ile Suriye’nin geri kalan kısımları arasında kesik çizgilerle bir sınır çizilmiştir. 
Türkiye ile İskenderun Sancağı arasındaki sınır ise, Suriye ile olan sınırı 
gösterenden daha kalın da olsa, yine kesik çizgilerle gösterilmiştir. Haritanın 
çerçevesi, arka planda yer alan Türkiye bayrağının renginde yer alan kırmızı 
renk tercih edilmiştir.   
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Harita.1: Açık Söz, 2 Ekim 1936, s.1. 

 

Harita 1 dış politikada belli bir hedefin gerçekleştirilmesi amacına hizmet 
etmek üzere hazırlanmış görünmektedir. Bu amaçla haritada birtakım hususların 
ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Öncelikle, söz konusu harita görsel unsurlar 
ve kullanılan adlandırmalarla bölgenin Türklüğünü vurgulamak suretiyle 
Türkiye’ye katılması tezini desteklemektedir. Buna ilave olarak, Sancağın 
sınırlarını çizmek suretiyle, Türkiye’deki okuyucuların bölgeye dair algılarının 
fiziksel mekanla örtüştürülmesine hizmet etmektedir. Başka bir ifadeyle, bu 
harita ile İskenderun Sancağı sınırları belirlenerek halkın bölgeye dair tahayyülü 
somutlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

1936 sonlarında İskenderun Sancağı konusunda yayınlandığı haber ve 
yazılarla ön plana çıkan gazetelerden biri Cumhuriyet gazetesi olmuştur. Diğer 
gazetelere benzer şekilde bu gazetede de haberler dışında çok sayıda köşe yazarı 
İskenderun Sancağı konusunda yazılar yayınlamıştır. Yazılar, okuyucudaki etki 
düzeyini arttırmak amacıyla sık sık bölgeye dair resim ve haritalarla birlikte 
yayınlanmıştır. Turhan Tan (1936, 3 Ekim) tarafından Antakya ile ilgili yazılan 
ve Cumhuriyet’te 3 Ekim 1936’da okuyuculara sunulan yazı bir harita eşliğinde 
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yayınlanmıştır (Harita 2). “Türk Antakya’nın tarihi: 3600 sene evvel Etilerin 
işgali ile başlar” başlığıyla yayınlanan yazıda Antakya’nın da bulunduğu 
bölgenin Etiler tarafından Milattan 1800 yıl önce kontrol altına alındığı ve 
bölgede ilk medeniyeti kuranların Türk olan Etiler olduğu iddia edilmektedir. 
Yazıda ayrıca, sonraki tarihsel süreçte, Antakya-İskenderun’u Haçlı işgalinden 
kurtaranların yine Türkler olduğuna vurgu yapılmıştır. Yazı eşliğinde 
yayınlanan harita Eti İmparatorluğu’nun yayıldığı bölgeleri gösterecek şekilde 
tasarlanmıştır. Buna göre Suriye’nin doğu bölgelerini de içine alan ve 
Anadolu’nun büyük kısmı Eti İmparatorluğu’nun bulunduğu bölge olarak 
gösterilmiştir. Haritanın hemen altında “İskenderun – Antakya ve Suriye’nin de 
dahil bulunduğu Eti İmparatorluğu” ibaresi yer almaktadır. Harita 2’de, Eti 
İmparatorluğu’nun bulunduğu bölge diğer bölgelerden kalın çizgilerle ayrılmış 
ve Antakya-İskenderun da bu çizgilerin içinde bırakılmıştır.  

Harita.2: Cumhuriyet, 3 Ekim 1936, s.3. 

 

Harita 2’nin tasarlanmasındaki esas amaç, yazıdan da anlaşılabileceği gibi, 
Antakya-İskenderun bölgesinde ilk medeniyet kuranların Etiler olduğu tezini 
desteklemektir. Yazıda Etilerin Türk olduğu özellikle vurgulanmış, otokton 
olması itibariyle de bölgenin esas sahiplerinin ilk medeniyeti kuran Türkler 
olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu harita bu tezin görselleştirilmiş versiyonunu 
sunmaktadır. 

İsmail Müştak Mayakon’un 22 Ekim 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinin 
birinci sayfasında yer alan yazısı (1936, 22 Ekim) iki harita eşliğinde 
yayınlanmıştır. O dönemde Siirt Milletvekili olan Mayakon aynı zamanda 
İskenderun Sancağı konusunda sık sık yazı yazan, konferanslar veren bir kişidir. 
Hatta, Mayakon kısa bir süre önce (1936, 10 Ekim) yine Cumhuriyet’te 
yayınlanan yazısı ile ilk defa “Hatay” adını gündeme getiren kişi olarak da 
bilinmektedir. “Hata-Hatay ve Oronte-Uratube” başlığını taşıyan 22 Ekim’deki 
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yazısında Mayakon, bölgeye Hatay adını vermesinin sebeplerini ortaya 
koymuştur. Mayakon’un tezine göre, Antakya-İskenderun en az dört bin yıldır 
Türklerin yaşadığı bir bölgedir. Buraya Orta Asya’nın “Hatay” diye adlandırılan 
bölgesinden göç eden Hatalar, dört bin yıl önce göç ettikleri bu bölgeye de Hatay 
adını vermişlerdir. Hatay adı dışında da Orta Asya’daki diğer bazı coğrafik 
isimlerin Antakya-İskenderun yöresinde kullanıldığı iddiası Mayakon’un bu 
yazısında yer almaktadır. Bu tezleri desteklemek için Mayakon yazısını iki harita 
ile birlikte yayınlamıştır.  

Harita.3: Cumhuriyet, 22 Ekim 1936, s.1. 
 

 

 

Yazının başlığının hemen altında yer alan harita Orta Asya’nın bir 
kısmının fiziki haritası niteliğindedir. Haritanın hemen altında “General Sir 
Persy Saykesin “Through desert and oases et Central Asia” adlı kitabından 
kopya edilmiş olan bu harita Orta Asyadaki Hatay yurdunu göstermektedir” 
ibaresi yer almaktadır. Harita 3 incelendiğinde bazı hususlar göze çarpmaktadır. 
İlginç bir şekilde, dağ, göl, ırmak, çöl ve benzeri bütün coğrafik adlandırmalar 
normal yazıyla belirtilmişken, Hatay kelimesi koyu harflerle yazılmıştır. 
Dolayısıyla haritaya ilk bakıldığında göze çarpan kelime Hatay olmaktadır. 
Zaten Harita 3 bu kelimenin Orta Asya’dan kaynaklandığını göstermek üzere 
hazırlandığından, amacına oldukça iyi hizmet ettiği söylenebilir. Diğer bir husus, 
Harita 3’ün başka bir eserden alındığının özellikle vurgulanmış olmasıdır. 
Bununla da muhtemelen, haritanın konuya taraf olmayan birileri tarafından 
hazırlandığı belirtilmek suretiyle tarafsız olduğu izlenimi oluşturulmaya 
çalışılmıştır.  
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Harita.4: Sykes, Ella ve Percy Sykes (1920), Through Deserts and Oases of 
Central Asia (London: Macmillan and Co., Limited). 

 

Harita 3’ün alındığı söylenen Through Deserts and Oases of Central Asia adlı 
kitap incelendiğinde (Sykes ve Sykes, 1920) biri ekinde olmak üzere kitapta 
toplam iki harita bulunduğu görülmektedir. Gazetede yayınlanan ve Hatay adı 
üzerinde görülen Harita 3, söz konusu kitabın ekindeki haritadan yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Harita 4, kitaptaki haritanın ilgili kısmını göstermektedir. Ancak 
ilginç bir şekilde, Harita 4’te, gazetede yayınlanan haritanın aksine Hatay ibaresi 
hiç yer almamaktadır. Halbuki gazetede yayınlanan Harita 3’te, sanki Harita 4’te 
de Hatay ibaresi varmış gibi yansıtılmakta ve bununla yetinilmeyip bu ibare 
koyu harflerle yayınlanarak ön plana çıkarılmaktadır. Bir yandan alıntı yapılan 
kaynağa atıf yapılarak Harita 3’ün inandırıcılığı arttırılmaya çalışılırken, bir 
yandan da orijinal haritada olmayan Hatay adına gazetedeki haritada yer 
verilerek sanki orijinalinde de varmış gibi gösterilmektedir. Ayrıca atıf yapılan 
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kitabın metninde de “Hata” “Hatai” veya “Hatay” ibarelerinin hiç geçmediğini 
vurgulamak gerekir.  

İsmail Müştak Mayakon’un 22 Ekim’deki yazısı ile birlikte yayınlanan ve 
Harita 3’te gösterilen ikinci harita Antakya-İskenderun yöresine dair fiziki bir 
haritadır. Bu haritada bölgede yer alan nehir, göl, dağ ve bazı yerleşim yerlerinin 
adları belirtilmiştir. Haritanın hemen altında “İskenderun ve Antakya 
havalisinde Orta Asyanın Hatay ilindeki isimlerin aynini taşıyan yerler olduğunu 
gösteren harita” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir. Mayakon yazısında, 
bölgede yer alan bu coğrafi adların Orta Asya’dan esinlenilerek verildiğini iddia 
etmektedir. Mayakon’a göre Orta Asya’daki Hatay yöresinde de Ala Göl ve Asi 
Çayı vardır ve bunlar İskenderun Sancağı’ndaki akarsu ve gölü adlandırmak için 
kullanılmıştır. Mayakon’a göre bu isimler de bölgede çok eskiden beri Türklerin 
yaşadığını göstermektedir. Burada ilginç bir husus, İskenderun Sancağı’ndaki 
gölün adının haritada “Ak Göl” şeklinde belirtilmesidir. Halbuki bu göl çok 
öteden beridir Amik Gölü olarak bilinmektedir. Ak Göl olarak adlandırma Orta 
Asya ile paralellik kurabilmek için yapılmış gibi görünmektedir. Haritada göze 
çarpan bir diğer husus, Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye adlarının her ikisinin de 
yer alması, ancak İskenderun Sancağı’nın her ikisinin de dışındaymış gibi 
gösterilmesidir. O dönem uluslararası alanda İskenderun Sancağı’nın Suriye’nin 
bir parçası olarak kabul edildiği dikkate alındığında, harita aslında bölgeyi 
Suriye’den ayrıymış gibi göstermeye de hizmet etmektedir. Yazısının sonlarında 
Mayakon, coğrafi bilgilerin de tarihi bilgileri desteklediğini ve böylece Antakya-
İskenderun yöresinin Türklüğüne dair herhangi bir şüphenin kalmadığını ileri 
sürmektedir. Bu iddia da haritalar kullanılarak desteklenmiş, görsellik unsuru da 
ön plana çıkarılmıştır. 

İskenderun Sancağı konusunda 1936 sonlarından itibaren en fazla yazı 
yazan kişi muhtemelen Ahmet Faik Türkmen olmuştur. Yalnızca Aralık 1936-
Şubat 1937 döneminde Cumhuriyet gazetesinde İskenderun Sancağı hakkında 40 
civarında yazı yazan Türkmen’in bu yazıları daha sonra kendisinin bölge 
hakkında kaleme aldığı kitapların temelini oluşturmuştur (Duman, 2016: 195-
196).1 Hatay hakkında yazdığı kitaplarda genel hatlarıyla bölgenin tarihin çok 
eski dönemlerinden beri bir Türk yurdu olduğunu farklı alanlardan deliller 
sunmak suretiyle kanıtlamaya çalışan Türkmen, Cumhuriyet’te yayınlanan 
yazılarında zaman zaman haritalar dahil çeşitli görsel unsurlar kullanmıştır. 
Türkmen’in (1936, 24 Aralık) 24 Aralık 1936’da Cumhuriyet’in ikinci sayfasından 

                                                           
1 Ahmet Faik Türkmen’in bu konudaki kitapları şunlardır: Türkmen, A. Faik (1937), Mufassal 
Hatay, 1. Cild: Coğrafya (İstanbul: Cumhuriyet Matbaası); Türkmen, A. Faik (1937), Mufassal 
Hatay, 3. Cild: Tarih (İstanbul: Reklam Basımevi); Türkmen, A. Faik (1939), Mufassal Hatay 
Tarihi, 4. cilt: Hatay Manda Tarihi Silahlı Mücadele Devresi (İstanbul: Tan Matbaası). 
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yayınlanan ve “Suriye şimalinin tabii coğrafyası -2” başlığını taşıyan yazısı bir 
harita eşliğinde yayınlanmıştır.  

Harita.5: Cumhuriyet, 24 Aralık 1936, s.2. 

 

Harita 5 fiziki bir haritadır ve İskenderun Sancağı’nda yer alan dağ, akarsu 
ve gölü göstermektedir. Haritanın altında “Antakya mıntakasını gösterir harita” 
ibaresine yer verilmiştir. Haritanın hemen altında yer alan yazıda, bölgenin 
dağları, akarsuları, gölü ve sahilleri hakkında bilgiler aktarılmıştır. Bu bilgiler 
genel fiziki bilgiler olup Türkçe adların kullanılmasına özen gösterildiği 
görülmektedir. Harita 5 ve eşliğinde yayınlanan yazı incelendiğinde sanki 
tarafsız bir tutum takınıldığı izlenimi oluşabilmektedir. Fakat Harita 5 ve yazı, 
esasında Türkmen’in bir süredir yayınladığı yazıların bir uzantısı niteliğindedir. 
Söz konusu gazetede bu haritanın yayınlanmasından bir gün önce ve bir gün 
sonra aynı yazar tarafından yayınlanan yazılar incelendiğinde haritanın amacı 
daha iyi anlaşılabilmektedir. 23 Aralık’ta yayınlanan yazı (1936, 23 Aralık) 
“Şimali Suriye Anadolunun mütemmim bir parçasıdır” başlığıyla, 25 Aralık’taki 
yazı ise (1936, 25 Aralık) “Şimali Suriyenin beşeri coğrafyası” başlığıyla 
yayınlanmıştır. Her iki yazı da İskenderun Sancağı’nın içinde bulunduğu 
bölgenin coğrafik olarak Anadolu’nun parçası olduğu ve Suriye’den belirgin 
biçimde ayrıldığına dair iddiaları içermektedir. Coğrafik özelliklerinin yanı sıra 
beşeri özellikler itibariyle de İskenderun Sancağı’nın Suriye’nin geri kalan 
kısımlarından farklı olduğunun vurgulandığı bu yazılar, ileri sürülen iddiaları 
destekleyecek resimlerle birlikte yayınlanmıştır. Bu iki yazı da dikkate 
alındığında 24 Aralık’ta yayınlanan haritanın, İskenderun Sancağı’nın coğrafik 
özellikler itibariyle Suriye’den ayrı olduğu ve Anadolu’nun bir uzantısı olduğu 
iddialarını desteklemek amacıyla yayınlandığı anlaşılmaktadır. Bu harita 
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çalışmanın önceki kısımlarında bahsedilen bölgenin tarihsel özellikleri üzerinden 
Türklüğünü ispatlamaya çalışan haritalardan yöntem itibariyle ayrılmaktır. 
Nitekim bu harita ile tarihi hususlar değil de coğrafik özellikler ön plana 
çıkarılmakta, İskenderun Sancağı’nın yeryüzü şekilleri, bölgede yaşayan 
insanların yaşam biçimleri, kültürleri ve benzeri özellikleri itibariyle Suriye’den 
ayrı olduğu ispatlanmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’deki ulusal gazetelerde İskenderun Sancağı ile ilgili yazı ve 
haberler aralıksız devam ederken, zaman zaman bölge ile ilgili haritalar 
yayınlanmaya devam edildi. 1 Ocak 1937’de Tan gazetesinde yayınlanan yazı 
Antakya-İskenderun yöresinin bir haritası eşliğinde yayınlanmıştır (Harita 6). 
“Sancağın hududunu çizelim” (1937, 1 Ocak) ana başlığının altında “Kırk 
Asırdan Beri Türklerin Oturduğu Hatayda 473.551 Türk Vardır” alt başlığı ile 
yayınlanan harita gazete sayfasının yarısına yakınını kapsayacak biçimde 
yayınlanmıştır. Harita 6’nın hemen altında ise “40 Asırdan beri Türklerin 
oturdukları Hatay topraklarını gösterir harita” ibaresine yer verilmiştir.  

Harita.6: Tan, 1 Ocak 1937, s.11. 

 

Harita 6’da bazı hususlar dikkat çekicidir. İlk göze çarpan hususlardan biri, 
İskenderun Sancağı ile Türkiye ve Suriye arasında herhangi bir sınır çizilmemiş 
olmasıdır. Halbuki bu türden bir haritada genellikle devlet sınırları da gösterilir. 
Bir diğer husus, bu harita yerleşim yerleri konusunda oldukça ayrıntılıdır, 
bölgedeki şehir, kasaba ve büyük köylerin yerleri belirtilmiştir. Yerleşim yerleri 
dışında yollar, akarsular ve göl de haritada gösterilmiştir. Haritada yer adları ve 
diğer coğrafik adlandırmalarda Türkçe kullanımına özen gösterilmesi dikkat 
çeken hususlar arasında yer almaktadır. Yayınlanan haritada bazı yer adlarının 
Türkçeleştirilmesinin yanı sıra bazı adlarda dikkat çekici değişikler yapıldığı da 
göze çarpmaktadır. Bu değişikliklerden biri, “Kürt Dağı” diye bilinen dağ 
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isminin2 “Kurt Dağı” olarak adlandırılmasıdır. Kürt Dağı’nın Kurt Dağı adıyla 
yayınlanması, Türklük karşıtı unsurların haritadan kaldırılmasına dair bilinçli bir 
yaklaşım olduğu izlenimi oluşturmaktadır. Harita ile birlikte yayınlanan yazıda 
bu yaklaşım bariz biçimde görülmektedir. Daha önce bahsedilen yazılara benzer 
biçimde, bu yazıda da Türklerin 40 asırdır bölgede yaşadığı vurgulanmış, 
bunlara ek olarak bölgenin Suriye’den “tabii hudut” ile ayrıldığı ve nüfusun 
neredeyse tamamının Türklerden oluştuğu ileri sürülmüştür. Fransız yetkililerin 
bölgede 83 bin Türk bulunduğu iddiaları ret edilerek bölgede toplam 556845 
kişinin yaşadığı, bunların da 473551’nin Türk olduğu iddia edilmektedir. 
Halbuki bölgenin bu dönemdeki nüfusu ile ilgili veriler bu iddiaları 
desteklememektedir. Kontrol altında bulundurdukları yerlerle ilgili ayrıntılı 
kayıtlar tutan Fransızlara göre 1936 yılında İskenderun Sancağı’nın toplam 
nüfusu 220 bin civarındaydı ve yörenin en büyük topluluğunu oluşturan Türkler 
85 bin civarında bir nüfusa sahipti (Çağaptay, 2006: 117-118; Duran, 2010: 146-
147; Hale, 2003: s.60; Khadduri, 1945: 407; Khoury, 1987: 495; Sanjian, 1956: 
380; Satloff, 1986: 154; Yerasimos, 2010: 192). İskenderun Sancağı’nda nüfusun 
çoğunluğunun Türklerden oluştuğuna dair propagandanın bir parçası olarak 
hazırlandığı anlaşılan bu harita, beraber sunulduğu yazı ile birlikte gazete 
sayfasının tamamını kapsamaktadır. Bu dönem Milletler Cemiyeti’nin 
İskenderun Sancağı meselesini gündemine alıp bölgenin geleceğine dair kararlar 
aldığı bir dönemdir (Ada, 2005; Duman, 2016; Shields, 2011). Bu nedenle 
bölgenin nüfus yapısı Türkiye’nin uluslararası alandaki tezlerinin 
desteklenmesinde çok büyük rol oynamıştır. Bu yönüyle söz konusu harita, 
propaganda haritalarının tipik bir örneğini teşkil etmektedir.          

İskenderun Sancağı ile ilgili uluslararası alandaki gelişmelerin okuyuculara 
duyurulmasında da zaman zaman haritalardan faydalanıldığı görülmektedir. 
Tan gazetesinin 28 Ocak 1937’deki birinci sayfasının neredeyse tamamı 
İskenderun Sancağı ile ilgili haberlere ayrılmıştır. Milletler Cemiyeti’nin 
İskenderun Sancağı konusunda aldığı kararı “Sulh Yoluyla Kazanılan Milli 
Zafer: Konsey hazırlanan mukavelenameyi dünkü toplantısında tasvip etti” 
(1937, 28 Ocak) manşeti ile okuyucularına duyurmuştur. Manşetin altında yer 
alan ve Cenevre’den geçilen haberde, Milletler Cemiyeti’nde İskenderun Sancağı 
ilgili yapılan görüşmelerin ve alınan kararların ayrıntılarına yer verilmiştir. Bir 
haritanın yanı sıra Sancak ile ilgili diğer haberler de yine birinci sayfada 
yayınlanmıştır. Bu harita, aynı gazetenin 1 Ocak 1937’de yayınladığı ve 
                                                           
2 Bu dağın adlandırılmasında “Kürt Dağı” kullanımı bölgeyi yakından bilen kişilerin eserlerinde 
de görülmektedir. Bu adın kullanıldığı eserler arasında 1938’de kurulan olan Hatay Devleti’nin 
cumhurbaşkanlığını yürüten Tayfur Sökmen ve başbakanlığını yürüten Abdurrahman Melek de 
vardır. Her ikisi uzun yıllar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilli olarak görev aldılar. 
Bkz., Sökmen, Tayfur (1992), Hatay’ın Kurtuluşu için Harcanan Çabalar (2. Baskı) (Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yayınları); Melek, Abdurrahman (1986), Hatay Nasıl Kurtuldu (Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yayınları).  
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yukarıda ayrıntılı olarak üzerinde durulan Harita 6’nın aynısıdır. Haritanın 
hemen altında “Türk-Fransız anlaşmasının tahakkuk sahası olan Türk Hatay…” 
ibaresine yer verilmiştir. Harita 6’nın tekrar yayınlanması bir yandan okuyucuya 
bölgenin konumunu yeniden hatırlatıp zihinlerde somutlaştırılmasına katkı 
yaparken, bir yandan da söz konusu bölgenin Türklüğüne dair vurgunun 
yinelenmesi imkânı sağlamıştır. Nitekim, görsel unsurların yinelenmesi, algının 
kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynamaktadır.   

Uluslararası gelişmelerin yanı sıra İskenderun Sancağı ile ilgili meydana 
gelen olaylar okuyuculara duyurulurken de zaman zaman haritaların 
yayınlandığı görülmektedir. Milletler Cemiyeti’nin Sancak ile ilgili aldığı 
kararlara tepki olarak hem Sancak içerisinde hem de Suriye’nin farklı 
şehirlerinde çeşitli olaylar meydana gelmeye başladı. Tan gazetesinin 17 Şubat 
1937’de yayınlanan sayısı bu olayları birinci sayfadan okuyuculara aktarırken bir 
de haritaya yer vermiştir (Harita 7). Harita 7’nin üzerinde “İstiklaline Kavuşan 
Hatay Yurdu” (1937, 17 Şubat) başlığı, altında ise “Bir Fransız mecmuası 
müstakil Hatay hududunu böyle çizmiş” ibaresi yer almaktadır.  

Harita.7: Tan, 17 Şubat 1937, s.1. 

 

Harita 7 üzerindeki adlandırmalarda Türkçe kullanılmasına özen 
gösterilmiştir. Ayrıca İskenderun Sancağı’nı Türkiye ve Suriye’den ayıran sınırı 
göstermek için kesik kesik kalın çizgiler kullanılmıştır. Böylece Sancağın hangi 
bölgeleri kapsadığı net bir biçimde belirlenmiş oldu. Sınırların bu şekilde net bir 
biçimde ortaya konulması, söz konusu bölgenin sınırlarının tayin edilerek 
okuyucunun kafasında daha da somutlaştırılmasını sağlamıştır. Sınırların 
çizilmesinin bunun dışında da bir işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Haritaya 
bakıldığında İskenderun Sancağı hem Türkiye’den hem de Suriye’den tamamen 
bağımsızmış gibi bir izlenim oluşuyor. Halbuki Milletler Cemiyeti tarafından 27 
Ocak’ta kabul edilen rapora göre İskenderun Sancağı’nın içişlerinde bağımsız, 
dışişlerinde ise Suriye’ye bağlı “ayrı bir varlık” olması öngörülmekteydi 
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(Gönlübol vd., 1996:129; Soyak, 2010: 589-592). Takip eden süreçte, 
Türkiye’nin politikası aslında bu haritada ortaya konulan yaklaşımla paralellikler 
göstermiştir. Milletler Cemiyeti’nin 29 Mayıs 1937’de kabul ettiği ve kurulacak 
“Hatay Devleti”nin çerçevesini belirleyen Sancak Statü ve Anayasası’nda da 
oluşturulacak yönetimin içişlerinde bağımsız, dışişlerinde ise Suriye’ye bağlı 
olacağı belirtilmiştir. Ancak bilindiği üzere, Türkiye Eylül 1938’de kurulan 
Hatay Devleti üzerinde giderek etkisini arttırırken Suriye’nin etkisi giderek 
azaldı. Bu süreçte Türkiye’nin İskenderun Sancağı/ Hatay Devleti konusundaki 
stratejisi, söz konusu haritada ortaya konulan yaklaşıma benzer biçimde, önce 
bölgeyi Suriye’den uzaklaştırma daha sonra da Türkiye’ye yakınlaştırma 
şeklinde özetlenebilir (Duman, 2016).  

Hiç şüphesiz, İskenderun Sancağı’na dair hazırlanan haritalar bu 
çalışmada incelenen haritalarla sınırlı değildir. Suriye’nin 1946 yılında 
bağımsızlığına kavuşmasına kadar bölgedeki yönetimi devam eden Fransa da 
bölgeye dair ayrıntılı haritalar ortaya koymuştur. İskenderun Sancağı’nda görev 
alan Fransız yetkililerin hazırladıkları ve oldukça ayrıntılı bilgiler içeren haritalar 
mevcuttur (Duman, 2016: 127). Ancak çalışmanın konusu gereği bu haritalar 
analiz kapsamına alınmamıştır. Suriye’nin bağımsızlığına kavuşmasının 
ardından yeni yönetim haritalarda İskenderun Sancağı/ Hatay’ı kendi toprakları 
içerisinde göstermiş ve bu tutum çok uzun yıllar boyunca devam ettirilmiştir.    

3. SONUÇ 

Çalışma boyunca sıklıkla tekrarlandığı gibi haritalar objektif değildir, zaten 
yapıları itibariyle de objektif olmaları beklenemez. Birer sosyal ürün olan 
haritalar onları çizenlerin siyasi tercihleri, önceliklerine göre şekillenmektedir. 
Haritaların siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılması, örneklerine oldukça sık 
rastlanan vakalardır. Belirli konular veya bölgeler hakkında bilincin arttırılması, 
belli duyguların ön plana çıkarılmasında haritaların oldukça etkin bir biçimde 
kullanılabildiği görülmektedir. 

Yapılan gazete arşiv taramalarından İskenderun Sancağı meselesinin 
Türkiye’nin dış politikasında öncelikle konuma geldiği Eylül 1936 sonrası 
dönemde haritaların yoğun biçimde kullanıldığı görülmüştür. Basında yer alan 
haritaların, özellikle Türkiye’deki insanların mesele hakkında bilinçlendirilmesi, 
bölgenin halkın zihninde netleştirilmesinin sağlanması ve dış politikada 
hükümetin öne sürdüğü tezlerin desteklenmesinde haritaların önemli bir 
fonksiyonu yerine getirdiği söylenebilir. Çalışma kapsamında yapılan 
incelemeler, ilk bölümde ortaya konulan farklı teorik yaklaşımlarla örtüşecek 
biçimde, gazetelerde yayınlanan haritaların farklı biçimler ve amaçlarla 
kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, incelenen haritalarda kimi 
zaman İskenderun Sancağı’nın tarihsel olarak bir Türk yurdu olduğunu 
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ispatlamak için Orta Asya ile haritalar üzerinden paralellikler kurulmaya 
çalışılmıştır. Kimi zaman coğrafi özellikleri itibariyle zaten Suriye’den ayrı bir 
bölge olduğu iddialarını desteklemek için yine haritalardan faydalanılmıştır. 
Kimi zaman ise haritalar, bölgenin sınırlarını belirleyerek Türkiye’deki 
insanların algılarında somutlaştırılmasını sağlamak için kullanılmıştır.   

İncelenen haritaların hazırlanmasında benimsenen genel tarihsel yaklaşıma 
da değinmek yararlı olacaktır.  Söz konusu haritalarda, cumhuriyetin 
kurulmasıyla birlikte benimsenen ve uzun yıllar boyunca sürdürülen resmi tarih 
anlayışının etkilerinin olduğu göze çarpmaktadır. Osmanlı’yı yadsıyan ve tarihi 
geçmiş konusunda İslam öncesi dönemi ön plana çıkarmak için Orta Asya’yı 
merkeze alan genel yaklaşımın haritaların hazırlanmasındaki etkileri bariz 
biçimde görülmektedir. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen analizler haritaların önemli bir siyasi 
araç olarak kullanılabileceğini teyit eder niteliktedir. Hiç şüphesiz haritaların bu 
doğrultuda kullanımı incelenen döneme has değildir. Dünyanın çok değişik 
bölgelerinde farklı dönemlerde haritaların siyasi amaçlarla kullanıldığı 
bilinmektedir. Günümüzde sınırların tartışmalı olduğu bölgeler hakkında 
yapılacak analizlerde farklı aktörler tarafından geliştirilen haritaların mercek 
altına alınması, sorunların daha sağlıklı analiz edilmesine ve sorunlara taraf olan 
aktörlerin gerçek niyetlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.     
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ÖZ 

Çalışmanın temel amacı, 2002 yılından bugüne değin 
Türkiye’nin siyaset gündemini belirlemede etkili olan 
‘muhafazakâr demokrasi’ söyleminin, ‘muhafazakârlık’ ve 
‘demokrasi’ kavramlarıyla ilişkisini irdelemek ve 
tartışmaktır. Çalışmada öncelikle konuyla ilişkili kavramlar 
ve kuramsal yaklaşımlar ele alınmıştır. Daha sonra, 
muhafazakârlık ve demokrasi kavramlarının birleştirilmesiyle 
ortaya çıkan bu ‘melez siyasal kimlik’ tanımının, 
‘muhafazakârlık’, ‘Hıristiyan demokrasi’, ‘sağ popülizm’ 
örnekleri ile örtüşmeleri ve farklılıkları irdelenmiştir. 
Müteakiben, muhafazakâr demokrasi söyleminin, ne kadar 
‘muhafazakâr’ ve ne kadar ‘demokrat’ olduğu sorularına 
açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, muhafazakâr 
demokrasi söyleminin, bir ideoloji arayışından ziyade, 
eklektik bir şekilde oluşturulmaya çalışıldığı, zamanla 
milliyetçi/maneviyatçı muhafazakârlığı ve/veya İslami 
görüşü merkeze alan bir siyasi duruşa dönüşeceği sonucuna 
varılmaktadır.  
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ABSTRACT  

The main purpose of the study is to examine and discuss the 
relationships among the ‘conservative-democracy’ discourse, 
which has been effective to set the political agenda in Turkey 
since 2002, and the concepts of ‘conservatism’ and 
‘democracy’. Firstly, related concepts and theoretical 
approaches are covered. Thereafter, the overlapping and 
varying aspects of the ‘hybrid political identity’, generated by 
unification of the concepts of ‘conservatism’ and 
‘democracy’, with the samples of ‘conservatism’, ‘Christian 
democracy’ and ‘populism are scrutinized. Subsequently, the 
questions to what extent the ‘conservative-democracy’ 
discourse could be ‘conservative’ and ‘democrat’ is tried to be 
clarified. The study concludes that, the ‘conservative-
democracy’ discourse is tried to set eclectically, rather than 
seeking an ideology and in due course, will turn into a 
political attitude, which is centering the nationalist/ spiritual 
conservatism and/or Islamic vision.  

Keywords: Conservatism, Democracy, Christian Democracy, 
Populism, Islamism. 

 

GİRİŞ 

Muhafazakâr ideoloji ve bu ideolojinin siyasal alandaki temsilcileri, siyaset 
tarihinin hemen her döneminde, dine ve onun toplumsal yaşamdaki işlevlerine 
büyük önem atfetmişlerdir. Demokrasinin din ile ilişkisi, Antik Yunan’dan beri, 
siyaset bilimi alanındaki çalışmalara konu olmakla birlikte ‘Arap Baharı’ 
gelişmeleri araştırmacıların, nispeten daha dar bir alana -İslamiyet ile demokrasi 
ilişkisine- odaklanmasına neden olmuştur. Bu araştırmaların konusunu, 
ideolojilerini dini kural, norm ve prensiplerden üreten ve/veya bu çerçevede 
biçimlendiren siyasi partilerden ziyade, siyasi söylem ve pratiklerinde dini 
değerlere vurgu yapan buna karşın, yerleşik sistem ve rejimlere muhalif olmayan 
muhafazakâr partiler oluşturmaktadır. Alfred Stepan ve Juan Linz bu 
araştırmalarda incelenen partilerin demokrasiye yönelik kavramlaştırmaları ve 
siyasal tutumlarının muğlak ideolojik karakteristikler gösterdiğini belirtmektedir 
(Stephan ve Linz, 2013: 15-30). Türkiye’de 2002 Yılından bu yana iktidarda olan 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) temsilcileri, muhafazakâr demokrasinin 
yaygın demokratik norm ve prensiplerle uyumlu olduğunu ve demokratik 
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gelişimi desteklediğini öne sürmektedir.1 Buna karşın, Türkiye’de aynı döneme 
ilişkin olarak gözlenen iktidar pratiklerinin Batıda yaygın liberal demokrasi 
örneklerinin gerektirdiği ölçütlerden uzak olduğu da öne sürülmektedir 
(Szymański, 2013: 19-20).   

Bu incelemenin temel amacı, 2002 yılından bugüne değin Türkiye’nin 
siyaset gündemine damga vuran ‘muhafazakâr demokrasi’ söyleminin, 
‘muhafazakârlık’ ve ‘demokrasi’ kavramlarıyla ilişkisini incelemektir. Konuyla 
ilgili ikincil kaynakların taramasından istifadeyle yapılan bu nitel çalışmada, 
öncelikle, ‘ideoloji’, ‘siyasal kimlik’, ‘muhafazakârlık’, ‘muhafazakârlıkta siyasal 
alan ve demokrasi tasavvuru’, ‘muhafazakârlıkta din’, ‘Hıristiyan demokratlık’, 
‘siyasal İslam’ ve ‘sağ popülizm’ kavramları ele alınmış ve incelenmiştir. Daha 
sonra, ‘muhafazakârlık’ ve ‘demokrasi’ kavramlarının ne ölçüde 
uzlaştırılabileceği hususu araştırılmıştır. Bu kapsamda, muhafazakârlık ve 
demokrasi kavramlarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan bu ‘melez kimlik’ 
tanımının, ‘muhafazakârlık’, ‘Hıristiyan demokratlık’, ‘popülizm’ örnekleri ile 
örtüşmeleri ve farklılıkları irdelenmiştir. Müteakiben, bu söylemin ne kadar 
‘muhafazakâr’ ve ne kadar ‘demokrat’ olduğu sorularına açıklık getirilmeye 
çalışılmıştır.  

1. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kavramsal Çerçeve 

İdeoloji terimi2 ilk kez Fransız filozofu Destutt de Traccy (1755–1836) 
tarafından ve onun İdeolojinin Unsurları adlı eserinde; fikirleri, düşünceleri 
inceleyen bilim anlamında kullanmıştır.3 George Politzer ise, Felsefenin Başlangıç 
İlkeleri adlı eserinde ideoloji terimini şu şekilde tanımlamaktadır: 

İdeoloji her şeyden önce fikir (idea) demektir. İdeoloji, bir 
bütün, bir teori, bir sistem, hatta bazen yalnızca bir zihniyet 
oluşturan fikirlerin tümüdür. Cumhuriyetçi bir ideoloji, bir 
cumhuriyetçinin kafasında bulacağımız fikirlerin bütünüdür. 
Keza, Marksizm de, bir bütünü biçimlendiren ve bütün sorunlar 
için bir çözüm yöntemi sunan bir ideolojidir. Ama bir ideoloji, 
yalnızca fikirlerin, -her türlü duygudan ayrıldığı varsayılacak 
fikirlerin- toplamı değildir (zaten bu, metafizik bir anlayıştır), 

                                                           
1 Türkiye Gazetesinin 7 Temmuz 2005 tarihli nüshasında yayımlanan, “Din üzerinden siyaset 
olmaz” başlıklı haberde, 5 Temmuz 2005 tarihinde icra edilen, Sun Valley Konferansı’nda 
konuşan dönemin Başbakanı R. Tayyip Erdoğan’ın “bu özellikleriyle Türkiye, nüfusunun 
çoğunluğu İslâm inancını benimsemiş bir toplumun, laiklik temelinde demokrasiyi 
yaşatabileceğinin ve ileri demokratik normları yerleştirebileceğinin en güzel örneğini 
vermektedir...” dediği belirtilmektedir (“Din üzerinden siyaset olmaz”, Türkiye Gazetesi 
07.07.2005). 
2 Daha fazla bilgi için bkz. Politzer (1974). 
3 Daha fazla bilgi için bkz. Kızılçelik ve Erjem (1994: 213). 
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bir ideoloji, zorunlu olarak, duyguları, gönül yakınlıklarını, 
hoşlanmazlıkları, umutları, korkuları vb. içerir (Politzer,1974: 
232). 

Günümüzde, neredeyse ana akım siyasal ideolojilerde geçen, sınıf 
kavramına eş anlamlı biçimde kullanılan ‘siyasal kimlik’ kavramı, Hakan 
Gürses’e göre “sınıf kavramına kıyasla daha değişken, daha çok boyutlu bir 
kavram olup, belirleyici güce sahip ve siyasal önemdedir” (Gürses, 2000: 221). 
Benedict Anderson, siyasal kimliklerin aslında toplumsal iletişimin bir ürünü 
olarak ortaya çıkmış kurgusal tanımlamalar olduğunu belirtmektedir (Anderson, 
1993: 21). Benzer biçimde Kemal Karpat da, siyasal kimliğin sosyalleşme 
süreçleriyle sonradan edinildiğini ve ulus-devletlerin ortaya çıkmasından itibaren 
daha fazla önem kazandığını belirtmektedir (Karpat, 2006: 67-69). Martin Lipset 
ve Stein Rokkan’a göre, Avrupa’da siyasal kimlikler, sanayileşme ya da 
uluslaşma sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış, sosyal yapıdaki bölünmeler 
ya da değer çatışmalarına bağlı olarak biçimlenmiştir (Lipset ve Rokkan, 1967: 
5-6).  

Etimolojik olarak incelendiğinde; Türkçede saklamak, korumak, bellekte 
tutmak anlamlarında kullanılan ‘muhafazakârlık’ terimi,4 Arapça hıfz (korumak, 
ezberde tutmak) kökünden türetilmiş olan muhafaza (koruma, saklama) ve 
Farsça bir kelime olan kar (eden, eder) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. 
İlk kez 1818'de Fransa'da çıkarılan yerel bir gazeteye Muhafazakâr adı verilmiş, 
daha sonra 1832'de İngiltere'de ‘Muhafazakâr Parti’ adıyla bir parti kurulmuştur. 
Daha sonraki yıllarda siyasal bir ideoloji hüviyeti kazanan muhafazakârlık; 
kısaca, mevcut durumun muhafazasını savunan ve toplumsal yaşamda radikal 
değişimlere kuşku ile bakan bir siyasal tutum olarak tanımlanabilir. Bir başka 
ifadeyle muhafazakârlık; geleneksel kurumlara (aile, eğitim, din vb.) saygı 
duyulması gerektiğini benimseyen ve bu kurumlarda yapılacak değişikliklerin ya 
da reformların deformasyonlara yol açabileceği kaygısını vurgulayan bir 
ideolojidir (Aktan, 2007: 1).  

Dinin teolojik, ahlaki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik manada ortaya 
konmuş pek çok tanımı olmakla birlikte en geniş anlamda din; yaşam biçimi, 
hayatın nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusunda benimsenen düşünce, inanç, 
ilke ve değerler bütünüdür. Dar anlamıyla din, evrendeki düzeni ve hayatı ancak 
yaratıcı bir tanrının ya da bir kısım tabiatüstü manevi güçlerin varlığı ile 
anlamlandırarak insanlığı doğru bir yaşama, bir anlamda, kurtuluşa davet eden 
soyut çağrılara verilen addır (Demir ve Acar, 2005: 98). Din kelimesi, etimolojik 
anlamı itibariyle ‘birbirine bağlamak’ anlamına gelmekte ve ilâhî olanla insan 
arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. İlâhî olanla insan arasındaki ilişkiyi 
                                                           
4 Muhafazakârlık konusunda ansiklopedik referans bilgileri ile sözlük bilgileri için bkz. Minogue 
(1967); Quinton (1993); Vierhaus (1968); Özön (1961). 
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düzenleyen din, 20. Yüzyıl ortalarından itibaren yükselişe geçen birçok siyasi 
hareketi dikine kesen bir özellik arz etmektedir. Muhafazakârlar dini bireysel bir 
inanç olmanın ötesinde, toplumsal manada birleştirici işlevleri olan bir kurum 
olarak da görürler. Muhafazakârlara göre din; sembolleri, kurumları ve otoritesi 
aracılığıyla toplumun birlikteliğini korumaya katkıda bulunur. Bu bağlamda 
muhafazakârlar açısından din, toplumun istikrarının korunması açısından da 
önemli bir işlev üstlenmektedir (Safi, 2005: 54). Bu durum her dönemde 
muhafazakârlığın olmazsa olmazı olarak görülen dinin, siyasal alanda 
pragmatist bir yaklaşımla, bir tür manivela olarak kullanabilmesine de imkân 
vermektedir. Bu çerçevede din, kitleler nezdinde yaygınlaştırmak maksadıyla; 
dünyevî saiklerle ve farklı biçimlerde yeniden yorumlanabilmektedir. 

Hıristiyan demokrasi; en geniş anlamıyla, ‘Hıristiyan teolojisi’ 
prensipleriyle ‘demokrasinin’ yöntemlerinin kaynaştırılmasını amaçlamıştır. 
Hıristiyan demokrasinin çıkış noktasını; Fransız Devrimini müteakip Kıta 
Avrupa’sında yaygınlaşan modern devlet kurgusunun kilise ve Hıristiyanlık 
değerlerine düşman olduğu inancı ve buna dayalı olarak kitlelerin kurtuluşunun 
Hıristiyan teolojinin kabul ettirilmesiyle mümkün olabileceği düşüncesi 
oluşturmuştur.5 20. yüzyılın ortalarından itibaren modernitenin evrensel 
doğruları hakkında yaygın kuşkular uyanmaya başlamış, ayrıca bu dönemde 
Stalinist yayılmacılığa karşı tepkiler de artmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 
Hıristiyan demokrasi; Hıristiyanlığın -başta aileye ilişkin değerler olmak üzere- 
değerleri, sosyal refah politikaları, kültür ve eğitimde düzenleme ihtiyaçları gibi 
söylemlere başvurarak yükselişe geçmiştir (Vandermotten ve Lockhart, 2000: 
101).  

‘İslamcılık’ kavramı, İslam kavramından farklı olarak, siyasal bir sistemi 
ifade etmektedir. Necdet Subaşı’ya göre İslâmcılık, İslâm’ı merkeze alan 
düşünce ve eylem faaliyetlerini, geleneksel İslami vurgulardan ayırmak ve bir 
anlamda Müslüman bireyi tanımlamak için kullanılmıştır. Subaşı’nın Tanıl Bora 
(1999)’dan aktardığına göre, Batılı aklın saldırılarına karşı özgüven kazanmış bir 
Müslüman tasavvuru üzerine bina edilen ‘İslamcılık’: Ümmetin sorunlarına 
ortaklaşa bir sorumlulukla yaklaşma bilinci, bu bağlamda bütün bu sorunları 
kararlılıkla karşılayabilecek ve asla kendini romantizme kaptırmaması gereken 
bütünlüklü bir idrak biçimidir (Subaşı, 2013: 572).   

Türkiye ölçeğinde, ‘muhafazakârlık’ ve ‘İslamcılık’, alternatif ideolojik 
yaklaşımlar olarak, modernitenin başarısızlıklarına işaret eden post-modern 
eleştirel bir söylemin yanı sıra ‘yozlaşmış elit’, ‘gariban halk’, ‘kendi vatanında 
paryalık ve mağduriyet’ gibi popülist söylemlere başvurarak taraftar kazanmaya 
başlamıştır. Her türden siyasi harekete eklemlenebilen bir tarz olarak, Soğuk 
                                                           
5 Daha fazla bilgi için bkz. Okutan (2006). 
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Savaş Döneminin sona ermesiyle yükselişe geçen ‘popülizm’, en geniş 
tanımıyla, devlet organlarının elitlere değil de, halka hizmet etmesi gerektiği 
düşüncesi üzerine bina edilmiş bir söylem biçimidir. Halkın çıkarlarının 
toplumdaki elit bir tabaka tarafından bastırıldığı/engellediği temel varsayımı ve 
mağduriyet algısı üzerine bina edilen popülizm, siyaset tarihinin hemen her 
döneminde hem solda hem de sağda konumlanan siyasal ideolojilerin elinde bir 
araç olmuştur.6 Popülizmin siyaset eksenini; yabancı düşmanlığı, azınlıklara 
öfke, içe kapanma, dini değerleri öne çıkarma, reformları ve liberal politikaları 
reddetme, gibi tutumlar oluşturmuştur (Şafak, 2006). Türkiye örneğinde ise; 
Kemalist Modernleşme ve Laikliğe karşı bir tür pasif ve çoğunlukla örtülü 
direniş tasviri tarzında -baskıları, mağduriyeti göze alarak mukaddeslerine sahip 
çıkan, ancak bunu, keza bir mukaddes olan devlete zeval vermeme kaygısıyla, 
kırıp dökmeden yapan bir tarz olarak- muhafazakâr ideolojinin içinde yer 
almıştır (Bora ve Erdoğan, 2003). Tanıl Bora ve Necmi Erdoğan’ın muhafazakâr 
ideoloji tanımlamasından hareketle bir sonraki bölümde, ideoloji olarak 
muhafazakârlık konusu ele alınmaktadır. 

Bir İdeoloji Olarak Muhafazakârlık 

Bazıları muhafazakârlığı bir ideoloji değil de, her siyasal rejimde görülebilir 
nitelikte genel bir ‘tutum ve tavır alış’ olarak tarif etmektedir (Ergil, 2015: 19). 
Bu çerçevede Levent Köker’e göre; “değişmenin değil, varılmış olan noktanın 
mümkün olanın en iyisi olduğunu savunan, daha öteye geçmenin sakıncalı 
olduğunu vurgulayan ve bunu düşünsel ya da eylemsel olarak engelleyen her 
siyasal görüş/iktidar, muhafazakâr olmaktadır” (Köker, 1989: 43). Bazıları ise 
muhafazakârlığı, Fransız Devrimi’nin felsefî ve fikrî temellerini oluşturan 
Aydınlanma düşüncesine yöneltilen eleştirilerin vücuda getirdiği bir düşünce 
geleneği ve bu çerçevede bağımsız bir siyasî ideoloji olarak ele almaktadır 
(Çiğdem, 1997: 32). Muhafazakârlığın; aşırılıklara karşı olmak anlamında 
sergilediği bu tedirginlik tutumu muhafazakârlığın ruhunu, deyim yerindeyse 
varlık nedenini teşkil etmektedir (Argın, 2003: 468-469). Çalışmada 
muhafazakâr demokrasi tanımı içerisinde yer alan muhafazakârlık anlayışının, 
siyaset bilimi literatüründe bağımsız bir siyasi ideoloji olarak tanımlanan 
muhafazakârlık ile örtüşme ve ayrılma noktaları da bu anlayışla 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, muhafazakâr demokratlığının yeni bir ideoloji 
tanımlamasına karşılık gelip gelmediğini anlamak için, izleyen bölümde 

                                                           
6 Popülizmin bütün koşullara uyabilmesinin nedenini bir temel değerler kümesine bağlılıktan 
yoksun olmasıyla açıklanabilir. Gerçekten de siyasal ideolojiler eşitlik, özgürlük ve toplumsal 
adalet gibi bir dizi değere zımnen veya alenen bağlıyken, popülizmin bu tür bir çekirdeği 
bulunmamaktadır. Bu durum, nasıl olup da bu kadar farklı siyasal konumlanışların popülizmi 
sahiplenebildiğini açıklamaktadır.   
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başlangıçta kısaca tanımlanan ideoloji kavramı daha geniş bir biçimde ele 
alınmıştır.  

Girişte de kısaca değindiğimiz gibi, ideolojiye, isim babası Destutt De 
Traccy tarafından yüklenen anlam, zaman içerisinde pozitiften, negatife doğru 
bir seyir izlemiştir. Nitekim Cemil Meriç (2007) ideolojiyi irdelerken keskin 
üslûbuyla, “Aptallar karşısına çıkan ilk ideolojiye iffetini teslim eder... İdeoloji 
bir bakıma mistifikasyon, bir bakıma ise jüstifikasyondur” demektedir (Meriç’ten 
aktaran Kök, 2005:2). Yani ideolojiler bazı dönemlerde, salt hegemonyanın 
tatbiki için gerekli bir araç olarak algılanmakta ve bu yönüyle hegemonyanın 
meşrulaştırılmasına (justification) yönelik bir aldatmaca (mistification) olarak 
ortaya çıkmaktadır. Negatif anlamlar yüklense de, ideolojilerin, düşünce 
hayatının ve siyasi yapılanmaların vazgeçilemeyen iç dinamiğini oluşturduğu 
değerlendirilmektedir. Nitekim Meriç; “ideoloji sıcaktır, vaitkardır, insanidir” 
demekten de kendini alamamaktadır (Meriç’ten aktaran Kök, 2005: 1). 

İdeoloji terimi birbiri ile çelişen pek çok anlama karşılık gelecek biçimde 
kullanılmaktadır. Fırat Caner (2002: 7)’e göre, bu çok anlamlılığı görünür 
kılabilmek için Terry Eagelton (1996)’un, İdeoloji Nedir adlı eserinde yer verdiği 
farklı ideoloji tanımlarına göz atmakta yarar görülmektedir.7 Kavrama ilişkin 
üzerinde en çok anlaşmaya varılan nitelik; bir grup ya da sınıfın iktidarının 
meşrulaştırması niteliğidir. İdeolojinin tanımlanmasıyla ilgili birbirlerinden 
farklılaşan yaklaşımlardan hareketle, çalışmanın amacına uygun düşen özet bir 
ideoloji tanımını şu şekilde yapmak mümkündür. İdeoloji: bir bütünlük arz 
etmek kaydıyla ve bir zihniyete dayalı olarak belirli bir sistem oluşturan, 
toplumsal öznesi olan insanı bu sistem yoluyla egemen üretim ilişkilerine 
bağlayan, bu ilişkileri düzenleyen fikirler ile duygulardır.  

Esasen bir düşünce biçimi ve/veya bir tutum olarak çok daha eski bir 
geçmişe sahip olan Muhafazakârlık kavramının siyasî literatüre 17. yüzyılda 
girdiğini ancak, zaman içerisinde farklı biçimler kazandığını söyleyebiliriz. Siyasî 

                                                           
7 Hegel ve Marks’tan George Lukács ve bazı geç dönem Marksist düşünürlere kadar uzanan bir 
kol ideolojiyi, bir tür çarpıtma ve mistifikasyon anlamında ele almıştır. Keza Edward Shils’e göre 
ideolojiler, kesin, kapalı, yeniliğe direnen, büyük ölçüde, insanların duygularına hitap ederek 
yayılan ve kendisini savunanlardan mutlak bağlılık isteyen şeylerdir. Benzer biçimde Louis 
Althusser’e göre ise ideoloji, bir gerçekliği betimlemekten çok, bir istek, bir umut ya da bir 
nostaljiyi ifade etmektedir. İdeoloji, insanları toplumsal özneler olarak kuran, bu özneleri 
egemen üretim ilişkilerine bağlayan, yaşanan ilişkileri anlamlandırmaya dair pratikleri 
düzenleyen bir araçtır. Buna karşın, Emile Durkheim ideolojik yöntemi, fikirlerin, olguların 
niteliklerini belirlemek üzere kullanmak olarak tanımlamaktadır. Martin Heiddeger’e göre ön 
kabul olmaksızın bir düşünce üretilemez; bu nedenle de her düşüncenin ideolojik olduğu iddia 
edilebilir. M. Seliger ise, ideolojinin insanların, örgütlü toplumsal eylemin ve özellikle de siyasi 
eylemin araç ve amaçlarını; bu tür bir eylemin, verili bir toplumsal düzeni koruma, değiştirme, 
yıkma, ya da yeniden inşa etme amacı taşıyıp taşımadığına bakmaksızın, belirleme, açıklama ve 
doğrulamada kullandıkları fikirler kümesi olduğunu söylemektedir (Eagelton, 1996: 17-58). 
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bir doktrin ve bir ideoloji olarak ortaya çıkışı ise 18. Yüzyılda gelişmeye 
başlayan toplumsal olayların sonucunda gerçekleşmiştir. Karl Mannheim’e göre, 
Muhafazakârlık, 1789 Fransız Devrimi’nin düşünsel temellerine ve özellikle 
tepeden inmeci pratiğine karşı oluşan bir tepki biçiminde ortaya çıkmıştır 
(Mannheim, 1969: 13). Muhafazakârlığın kurucusu olarak da kabul edilen 
İngiliz düşünürü Edmund Burke (1729–1797), jakobenlerin bireysel özgürlük ve 
eşitlik düşüncesine karşı, ‘muhafazakârlık’ kavramı yerine ‘koruma’ kavramını 
kullanmıştır (Akkaş, 2000: 12). Ömer Çaha’ya göre, Kıta Avrupa’sında 
‘Frankofon’, biri de ‘Germenofon’ olmak üzere iki tür muhafazakârlık 
gelişmiştir (2001: 102). Fransız muhafazakârlığı, Fransız Devrimi’nin etkisiyle 
daha radikal, katı, uzlaşmaz ve reaksiyoner özellikler taşımasıyla diğerinden 
ayrılmaktadır. Özellikle Fransız Devrimi’nin, gelenekleri, monarşiyi, Kiliseyi 
karşısına almasına tepki gösteren Fransız Muhafazakârlığı; Kilise eksenli cemaat 
yapılanmasını savunan, devrim ve ilerleme düşüncesini şiddetle reddeden bir 
yaklaşım geliştirmiştir (Safi, 2005: 20). Almanya’nın tarihsel ve toplumsal 
gelişimi ise, farklı bir gelişim çizgisi izlemiştir (Çaha, 2001: 103). Alman 
Muhafazakârları, Kendine Özgü Yol (Sonderweg) adlı bir teori çerçevesinde 
Alman ulusal karakterinin evrensel doğru ve Alman ırkının da dünyada en güçlü 
olduğuna dayalı bir ideoloji yaratmışlardır. Bunun en somut izleri olan devrimci 
muhafazakârlar, ulusun değerlerini referans alarak, Hitler’in düşünce 
biçimleniminin meşruiyet kazanmasına yardımcı olmuşlardır (Akkaş, 2000: 
149).  

Kuşkusuz, diğer ideolojiler gibi muhafazakârlık da içerisinde yeşerdiği 
toplumsal koşullardan, (kültürel, siyasal, ekonomik vb.) ve güç ilişkilerinden 
bağımsız değildir. Bu koşullar ve ilişkiler, her tarihsel dönem ve toplumda 
düşünce ve değerleri, felsefî tartışmaları ve siyasal tutum alışları etkilemiştir. Bu 
anlamda muhafazakârlık, içerisinde bulunduğu tarihsel dönem ve mekânlarda 
farklı kurulmakta ve farklı çağrışım ve anlamlara sahip olmaktadır (Çiğdem, 
1997: 7). Bu nedenle, muhafazakâr demokratlığı ele alırken, Kıta Avrupası 
muhafazakârlığından ziyade, Türk muhafazakârlığı şablonunu kullanmanın 
daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Muhafazakârlığın Osmanlı’da yaygın bir düşünce biçimi olduğu 
söylenebilir. Ancak, Batıya benzer siyasal ve felsefî özellikler taşıyan bir 
muhafazakârlık anlayışının, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye’de, en 
azından 20. yüzyılın ikinci yarısına dek, güçlü bir etkiye sahip olmadığı 
söylenebilir. Türk siyasal yaşamında modernleşme çabalarıyla birlikte 
muhafazakârlık kavramının, genel kullanımda tutuculuk, kötümserlik, arızîlik, 
irrasyonellik gibi negatif anlamlar ile ilişkilendirilmesi, onun genellikle değişime 
karşı olmak veya mevcut durumun savunuculuğunu yapmakla 
özdeşleştirilmesine neden olmuştur denebilir. Bunun sonucu olarak Türk 
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aydınına; Türk modernleşmesine, karşıt/düşman üretmeyi zorunlu sayan bir 
değerlendirme hâkim olmuştur (Çiğdem, 2001: 55).  Farklı bir deyişle, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran zihniyet; esinlendiği Fransız Devrimi ve ‘aydınlanma’ 
düşüncesinin etkisiyle ortaya çıkan birçok siyasal eğilimi bünyesine taşımış 
olmasına rağmen, Batıdakine benzer anlamıyla -devrimlere ve devrimin düşünce 
sitemine karşıt olarak gelişmiş- köklü ve sistemli muhafazakâr siyasi hareketin 
alenen mayalanabileceği bir ortama izin vermemiştir. Bu nedenle Türk 
Muhafazakârlığı 20. yüzyılın ortalarına dek daha çok, milliyetçilik ile 
eklemlenerek, karma bir kimlik şeklinde kendini göstermiştir (Toprak, 1995: 39). 
1960’larda liberal bireyciliği de kolektivizmi de tümden reddeden klasik 
muhafazakârlığın evirilmesiyle, piyasa ekonomisi ve liberal-demokrasi anlayışı 
ile onun kurumlarını sahiplenen yeni bir muhafazakârlık anlayışı türemiştir. 
Batıdaki bu dönüşüm; Türk Siyasi yaşamında da Türk modernleşmesinin gözde 
siyasi ideolojisi olan milliyetçiliği eviren bir tarz ile önce, 1970’lerde Türk-İslam 
Sentezi ve daha sonra 1980’lerde Özal düşüncesiyle, milliyetçi/maneviyatçı 
muhafazakârlık adı altında kendini göstermiştir.  

Yaygın ve yerleşik yorumların aksine, Türk İnkılâbını ‘muhafazakâr’ bir 
proje olarak tarif edebilmek de mümkündür. Örneğin, Bora; muhafazakârlık ile 
modernlik arasında bir refakat ilişkisi bulunduğunu ve bunun modernleşmeyi 
gecikerek yaşayan toplumlarda daha bariz göründüğünü söylemektedir (Bora, 
1999: 53–56). Bora’ya göre: “Medeniyet-hars ayrımının belirlediği bu çizgi 
çerçevesinde, medeniyeti Türk kültürünü ihya edecek ilâç olarak gören bu 
zihniyeti, Türk İnkılâbında içsel olan muhafazakâr damar olarak tarif etmek 
yanlış olmayacaktır” (Bora, 1999: 71). Keza Türk inkılabının fikir babalarından 
Ziya Gökalp’ın muhafazakârlıkla ilgili aşağıdaki görüşleri de bu tespiti doğrular 
mahiyettedir. 

Milletlerin siyasal hayatında muhafazakâr partilerin de faydalı 
bir rolü vardır… İnkılâpçılar ananeleri yıkıp onların yerine 
mefkûreleri ikameye çalışırken, muhafazakârlar cansız 
ananelerin yıkılmasında inkılâpçılarla beraberdir. Ancak canlı 
ananeler de yıkılmaya kalkışılacaksa, bu hususta mukavemet 
gösterirler. Osmanlı medeniyeti denen mecmua, tamamen 
cansız ananelerden ibarettir. Türk harsı denen manzume ise 
baştanbaşa canlı ananelerden mürekkeptir… Biz, Osmanlı 
medeniyeti sahasında inkılâpçıyız, Türk harsı sahasında da 
muhafazakârız… Türkçülük ancak harsta muhafazakârdır. Bu 
muhafazakârlık inkılâpçılığa münâfî değildir.8  

Türk modernleşmesinin muhafazakârlığa karşı olumsuz bakış biçiminin, 
muhafazakârlığın Türk aydınınca, genellikle, dinsel gelenekçiliğe indirgenmesi 
sonucu ortaya çıktığı söylenebilir. Gelenekçilik, siyasette sürekliliğin 
                                                           
8 Daha fazla bilgi için bkz. Gökalp (1972: 118-124). 
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savunulmasını öngörür, topyekûn değişim aleyhtarı bir anlayış olmamakla 
birlikte, kuşkucudur. Bilhassa büyük çaplı ve ani değişikliğe, hepsinden çok da 
sistematik devrimci değişikliğe karşıdır. Gelenekçilere göre, değişim de tedrici 
olmalıdır (Helvacı ve Demirtepe, 1998: 113). İlk bakışta benzer gibi görünse de 
muhafazakâr düşünce ile dinsel gelenekçilik birbirleriyle örtüşmemektedir. Zira 
gelenekçi davranışın biçimsel anlamda reaksiyoner, yarı-gerici doğasından ötürü 
izlenebilir bir tarihi yokken, muhafazakâr davranış, somut koşullara bağlı olarak 
doğup gelişen belirgin bir tarihsel ve toplumsal sürekliliğe sahip olmuştur 
(Quinton, 1993: 244, Gökmen, 2003: 134).  Muhafazakâr demokrasi söyleminin 
popülizm ile ilişkisine ışık tutabilmek maksadıyla bir sonraki bölümde sağ 
popülizm konusu daha geniş bir biçimde ele alınmaktadır. 

Sağ Popülizm 

Muhafazakâr birikim, 20. yüzyılda da gelişimini sürdürerek modern 
dünyanın teknik gelişimini alıp kültürünü reddetme üzerine kurulu reaksiyoner 
tutum ile eklemlenerek, Marksizm ve liberalizmin karşısında bir ‘üçüncü yol’ 
arayışına yol açmıştır. Ayrıca, bireyselleşmenin cemaat bağlarını yıkarak 
yarattığı, yabancılaşmış ve giderek daha fazla proleterleşen kitle insanı, yeni bir 
etnik ve kültürel kolektif kimlik aramaya sürüklenmiştir. Farklı bir deyişle, 
birçok ülkede endüstri devrimiyle ortaya çıkan hızlı değişim ve modernleşme 
olgusunun, beklendiği gibi demokrasinin değil faşizmin dinamiğini oluşturduğu 
da söylenebilir. Muhafazakâr birikim aynı zamanda sağ popülist partilerin 
mayalanmasına elverişli bir ortam yaratmıştır. Marksizm’den ve modernitenin 
getirdiği değişimden korkanları harekete geçiren popülist sağ partiler; bilindik 
olanı korumak veya yitirilmiş bir geçmişe dönme projesiyle ve gerekirse açık ya 
da örtülü şiddet öğesini ön planda tutarak, modernliğin getirdiklerinin 
birçoğundan arınmayı hedeflemiştir. Örneğin, Fransız aşırı sağı, büyük ölçüde, 
modernleşmenin yarattığı değişim sürecine tepki ağırlıklı bir entelektüel siyasal 
direnişin ve monarşi–imparatorluk yanlısı muhafazakâr birikimin ürünü olarak 
ortaya çıkmıştır. Popülist sağ partiler aşırı sağ tipolojisi ile bağlantıları 
kurulabilecek partiler olmalarına rağmen; marjinallikten kurtulmak için, 
saygınlık ve meşruiyet arayışları çerçevesinde sistem içinde ve usulüne uygun 
oynama yolunu seçerek seçmen kitlelerini sürekli genişletmişlerdir (Vardar, 
2001).  

Muhafazakâr düşünce ile popülizmin birleştiği önemli noktalardan birisi, 
popülizmin entelektüel düşmanlığı ile muhafazakâr düşüncenin akılcılık 
karşıtlığıdır. Popülizm jargonunda akılcılık, entelektüellere özgüdür, buna karşın 
halk aklın yerine içgüdüleriyle duygu ve ihtiraslarıyla hareket eder. Bu temel 
yaklaşıma bağlı olarak, ‘ortak gelenek’, ‘aile hayatının yüceltimi’, ‘gariban halk’, 
‘yozlaşmış elit’ ve ‘siyasal yozlaşma’ gibi muhafazakârlıkla popülizmin 
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bütünleştiği söylemler üretilir. Farklı bir deyişle popülizm, sofistike ve 
entelektüel beğenilere karşı halkın beğenisini yüceltir. Kadercilik, etnik/dini 
kökenin insanı belirlediği ve insanın içgüdüsel bir biçimde buna bağlandığı gibi 
temalar ise ulustan cemaate dönüşün hedefindeki muhafazakâr-popülist 
kaynakları oluşturmaktadır.  

Popülist sağı, aşırı sağdan ayıran başlıca özellik, kapitalizm ve/veya 
demokrasi karşıtı söylemi terk ederek sistem içine kaymış olmasıdır. Popülist sağ 
partilerin kendilerine karşı geliştirilen muhalefete rağmen yükselmelerini, 
endüstri sonrası toplumun ve küreselleşmenin temsili demokrasi ile ortaya 
çıkardığı uyum sorunlarının sarsıntısı gibi görebiliriz. Örneğin Fransa’da Ulusal 
Cephe (UC); dışlanmışların partisi olmayı başarmak, daha geniş kitlelere de 
yönetimin zaaflarını yakalayarak ulaşma kurgusu üzerine siyaset yapmaktadır. 
UC’de popülist sağ söylemin tüm özelikleri Fransa gündemine uyarlamış 
biçimde görülmektedir. Le Pen sıkça ‘kendi ülkelerinde azınlıkta kalmış 
Fransızlar’ söylemine başvurmaktadır. UC’nin demokrasi anlayışına yakından 
bakınca, yoğun bir referandumu yüceltme eğilimi ile karşılaşırız. UC için 
referandum, halkın doğrudan katılım yolu ile yozlaşmış eliti dışlama isteğidir. 
UC içte ve dışta Hıristiyanların sorunlarına öncelik verilmesini istemekte ve 
sıkça Fransız hükümetlerinin bunun aksine bir yol izlediklerini tekrarlamaktadır.  
UC siyaset anlayışında devletçi politikalar Neo-liberal politikalara dönüşmüştür. 
Bu bağlamda UC, devletin küçültülmesini ve korumacı politikalara son 
verilmesini istemekte ve güçlü vurgularla serbest piyasa ekonomisini 
savunmaktadır. Parti muhafazakâr kimlikçi ve ılımı bir imaj sunarak; 
dayanışmacıları, köktenci Katolikleri, pagan yeni sağı, kralcı-reaksiyoner 
muhafazakârlığı da bünyesinde toplamaktadır (Çakır, 2011: 79; Vardar, 2001).  

Bora ve Erdoğan; Biz, Anadolu’nun Bağrı Yanık Çocukları... Muhafazakâr 
Popülizm adlı makalelerine Mustafa Şekip Tunç’tan (1956) alıntı yaptıkları bir 
mecazla başlamaktadır. “Benzetmek caizse millet hayatı bir ağaç gibidir… Kök, 
milletin mazisi, gelenek ve âdetleridir, köklere doğrudan doğruya bağlı olan 
gövde umumiyetle halk topluluğudur; gıdasını da daha çok doğrudan doğruya 
bu köklerden alır” (2003: 1). Bora ve Erdoğan’ın bu mecazdan çıkarsamaları 
aşağıdaki şekildedir.   

Milliyetçi/Muhafazakâr Popülizmin ayırt edici vasfı, halkı, 
geleneğin koruyucusu, organik bir varlık, bir uzviyet, yani bir 
cemaat olarak tahayyül etmesidir. Cemaat ise, çoğunlukla, 
sekülerleşmemiş, dinsel referanslı cemaattir… Istırap anlatısı, 
muhafazakâr popülizmin belkemiğini oluşturan antagonistik 
toplum tahayyülüne dayanak oluşturur… Halkın şaşmaz bir 
içgüdüye sahip olduğunu söyleyen İsmayıl Hakkı 
Baltacıoğlu’na (Yeni Adam, Ocak 1934: 12), göre sorun, 
aydınların halkı aşağı görmeyip, onlarla onların anlayabileceği 
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bir dille konuşabilmeleri, dilde halka doğru gidebilmeleridir 
(Bora ve Erdoğan, 2003:1).  

 
1940’ların ortalarından itibaren, Müslümanlığın Türklüğü dikine kesen bir 

cevher olarak tasviri, güçlü bir popülist söylem olarak kurulmaya başlamıştır. Bu 
popülist söylem milliyetçi-muhafazakârlığın zemininde gelişmiş, zenginleşmiş 
ve yaygın biçimde başvurulan bir kaynak oluşturmuştur. Milliyetçi-muhafazakâr 
popülizmin bu popülerleşme sürecini ve bu süreçteki temel motifleri, en iyi 
Osman Yüksel Serdengeçti örneğinde gözlemlenmektedir. Osman Yüksel 
Serdengeçti, 1968 Mayısı’nda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) 
milletvekili adayı olarak yaptığı radyo seçim konuşmasına şu hitapla 
başlayacaktır: “Karşınızda Meclisin doğru mu doğru, kravatsız milletvekili: 
Osman Yüksel Serdengeçti! Bağrı yanık kardeşiniz, sizlere sesleniyor.” (Yılmaz, 
1998: 173). Bir sonraki bölümde araştırmanın amacıyla bağlantılı biçimde 
muhafazakârlıkta siyasal alan, din ve demokrasi konusu ele alınmaktadır. 

2. MUHAFAZAKÂRLIKTA SİYASAL ALAN, DİN VE DEMOKRASİ 

Tanrısal egemenliğin yerine aklı esas alan ve tarihsel köklerini Rönesans, 
Reform ve Aydınlanmaya dayandıran modern düşünce liberalizm ve sosyalizm 
gibi ideoloji biçimleriyle birey ve toplumları yeniden tasarlamıştır. Bu çerçevede 
liberalizm, özgürlüğe vurgu yapıp dünyanın hesaplanabilir olduğunu 
savunurken; sosyalizm sınıfsız toplumu, yabancılaşmadan kurtarılmış insanı, 
mutlu/yetkin yaşamı ve bu çerçevede eşitlik kavramını öne çıkarmıştır. 
Muhafazakârlık ise insanın doğal olarak sınırlı olduğundan hareketle özgürlük 
ve eşitliğin toplumsal yapı ve kurumlarda gerçekleştirilemeyeceğini ileri 
sürmüştür (Akkaş, 2000: 164).  

Muhafazakârlara göre, otoritenin kaynağını sözleşme kuramlarıyla 
temellendiren liberal filozoflar, toplumun doğasını ve siyasal yükümlülüğü 
açıklamada başarısız olmuşlardır. Siyaseti, olan ile olması gerekenler arasındaki 
mücadele olarak okuyan modern siyasetin karşısına muhafazakâr siyaset için en 
iyi düzen, süregelen düzendir. Zira muhafazakârlar, aklın bunları 
keşfedemeyeceğini, bunların zaman içinde toplumsal eğilim yoluyla oluştuğunu 
ve toplumun aklını otoritenin oluşturduğunu düşünürler (Schultz ve 
Tannenbaum, 1998: 219). Muhafazakâr düşünce, toplumsal düzenin 
devamlılığının ancak, güçlü bir otorite ile mümkün olabileceğini öngörür. 
Muhafazakâr düşünceye göre otoritenin temeli sözleşmeye değil sadakate 
dayanır.  Sonuçta, muhafazakârlar için her şeyden önce gerçek otorite, insandan 
üstün ve aşkın vasıflara sahip olmalıdır. Bu anlayışa göre, toplumda düzenin 
devamlılığını sağlayan otorite, eninde sonunda, ilâhî kökenlidir. Otoritesiz bir 
toplum olamayacağına göre din, toplum düzenini sağlayan temel unsurdur. 
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Keza, otorite bir güven ve meşruiyet kaynağı olarak; doğası gereği tektir ve 
bölünemez olmalıdır (Çaha, 2001: 109). 

Tarihsel olarak, demokrasi büyük toplumsal mücadeleler, iç savaşlar ve 
yönetilenler ile yönetenler arasındaki çekişmeler sonucunda bir ‘uzlaşma rejimi’ 
olarak şekillenmiştir. Halkın (demos) iktidarı, yönetimi anlamına gelen ve Batıya 
özgü felsefî temelleri olan demokrasi rejiminin temel özelliği, iktidarın belli 
evrelerde zor ve şiddet kullanmaksızın seçimle el değiştirmesidir (Ağaoğulları, 
1994: 38). Ramazan Akkır, muhafazakârlığın demokrasiyle ilişkisine yönelik 
olarak aşağıdaki tespitleri yapmaktadır: 

Eğer demokrasi siyasal iktidarın barışçıl el değiştirmesine 
ilişkin kurallar ve yöntemler bütünü olarak tanımlanırsa, 
muhafazakârlıkla uyum içerisinde olduğundan söz edilebilir. 
Ancak katılım olgusunu temel alan, demokrasiyi bir amaç 
olarak gören ve onun halk egemenliği boyutunu öne çıkaran 
anlayış çerçevesinde ele alırsak bu demokrasiye uzak bir genel 
tutumdan söz edilebilir. Özellikle kitlelerin egemenliğinin ön 
plana çıktığı dönemlerde, muhafazakârlığın bu demokrasi 
anlayışından daha uzakta durduğunun altını çizmekte fayda 
vardır (Akkır, 2006: 24). 

Muhafazakârlığın liberalizme ve liberal demokrasiye endişe ile bakmasının 
temel nedeni, demokrasinin katılım ve oy verme gibi araçlarla önceki ile sonraki 
arasındaki bağı koparma tehlikesini taşımasındandır. Demokrasi birilerini 
özgürleştirirken ve kullandıkları hakları meşrulaştırırken, diğerlerini bu özgürlük 
alanına uymaya zorlamaktadır. Demokrasi yoluyla güçlüler gücünü devam 
ettirmeye, yoksullar da daha çok zayıflamaya devam etmektedir. Eşitlik ve 
özgürlük uğruna bireyler, topluluklar ve kurumlar birbirleriyle mücadele ederek 
kimlik kaybına uğramaktadırlar (Akkaş, 2000: 89). Sonuç olarak, Batılı klasik 
muhafazakârların başlangıçta tiranlığa yol açma ihtimalini içerisinde 
barındırdığı için demokrasiye karşı olumsuz bir tutum takındıklarını, fakat 
zamanla tehlike olarak gördükleri sosyalizm ve komünizm gibi ideolojiler 
güçlendikçe demokrasiye daha yakın durma gereği duyduklarını değerlendirmek 
yanlış olmayacaktır.  

Muhafazakârların dine verdikleri önemin bir boyutu da cemaatle ilgilidir. 
Cemaat ve cemaatçi değerler toplumsal yaşam içinde, dinin hissedilen en önemli 
değerleri olarak dikkat çekmektedir. Cemaatler, dinî değerlerin yaşatıldığı, 
ayakta tutulduğu, dolayısıyla dayanışma ve birlik ruhunun beslendiği sosyal 
ortamlardır. Hem dünyayı anlamlandıran hem de denetimi sağlayan bir kurum 
olarak din; sağ ideolojilerin tamamında ve özellikle muhafazakârlıkta son derece 
önemli bir yer tutmaktadır (Çaha, 2004: 23). Oysaki ‘Aydınlanma Çağı’ 
düşünürlerinin ideolojik platformda verdikleri en önemli mücadele, dinî düşünce 
kalıplarının kırılması yönünde olmuştur. Esasen, aydınlanma düşüncesi ve 
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geleneği ile muhafazakârlığı birbirine düşman eden asıl etken de; insanın 
dünyayı anlamlandırmada aklını kullanmasını öngören aydınlanma geleneğinin, 
dinîn dünyayı açıklama ve anlamlandırma matuf işlevine vurduğu darbe 
olmuştur.  

Hıristiyan Demokrasi kavramı, çalışmanın başında da belirtildiği üzere, 
göreceli olarak önemini yitiren Hıristiyan teolojisiyle demokrasinin prensiplerini 
uzlaştırmaya yönelik bir gayret olarak ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyılda hızla 
gelişmeye başlayan endüstri, daha yoğun bir işgücü ihtiyacı ve buna paralel 
olarak, üretim sürecine tevekkülle katılan, sakin birey tipinin oluşturulması 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, burjuvazinin feodaliteye karşıtlığı 
ekseninde demokrasi talepleriyle Hıristiyan inançları buluşturmuştur. Nitekim 
Katolikler, başlangıç dönemlerinde işçi ve sendika hareketine destek 
vermişlerdir. Ancak daha sonra, burjuvazinin yerleştirmeye çalıştığı değerler 
sisteminin Kiliseye ve Hıristiyanlık değerlerine düşman olduğu kanaatinin 
yaygınlaşmasıyla, Katoliklerin duruşları daha farklı siyasi formlara yönelmeye 
başlamıştır. Bu gelişmeler Hıristiyan Demokrasinin temel çıkış noktasını 
oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde ise; işçi ücretlerinin 
düşürülmesi gereğine işaret eden liberal politikalar eleştirilirken, diğer yandan 
özel mülkiyet ve ailenin korunması saikiyle sosyalist bakış açılarına karşı sert bir 
tavır takınılmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası faşizmin yenilgiye uğratılması 
sonucunda ortaya çıkan durum; bir yandan ılımlı sağ siyasi hareketler için gayet 
uygun bir ortam yaratırken, öte yandan sosyalizmin Sovyet Komünizminin 
askeri başarısıyla Merkezi Avrupa için bir tehdit haline geldiği algısı, sosyalizm 
karşıtı düşünceleri Hıristiyan Demokrat eksene toplamaya başlamıştır. 

Hıristiyan Demokrat Partilerin tümünde var olan söylemler; ailenin kutsiyeti, 
hayırseverliğin kurumsallaştırılması, devletin müdahalesinin özel mülkiyeti ve 
piyasa ekonomisini engelleyici vasfı olmaması, yaşanılan ülkenin tüm 
yurttaşlarına eşit mesafede durmak, farklılıkları ortak değerler oluşturarak telafi 
etmektir.9  

Bu tasniften görüleceği üzere, Hıristiyan-Demokrat Partilerin siyasi 
söylemlerinin pek çoğunun klasik muhafazakâr söylemlerle mutabakat halinde 
olduğu görülmektedir. Ancak Hıristiyan-Demokratlar klasik muhafazakârlığın, 
eşitsizliği doğal gören yaklaşımını kategorik olarak reddetmektedirler ki, 
Huntington ve Bale’e göre bu husus; Hıristiyan-Demokratları muhafazakârlara 
nispetle daha çoğulcu uzlaştırıcı ve demokrat kılmaktadır (Huntington ve Bale, 
2002: 45). Bir sonraki bölümde 2000’li yıllarda Türkiye’de etkili olan 
muhafazakâr demokrasi söyleminin; muhafazakârlık, demokrasi, popülizm ve 
İslamcılık ile ilişkileri ele alınarak değerlendirilmektedir. 

                                                           
9 Daha geniş bilgi için bkz. Okutan (2006). 
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3. MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ SÖYLEMİ 

Türkiye’de muhafazakâr demokrasi söyleminin; liberalizmin ve 
muhafazakârlığın düşünsel çerçevesinden olduğu kadar, Hristiyan 
demokrasiden, popülizmden ve hatta ‘İslamokrasi’ anlayışından10 da esinler 
aldığı da öne sürülmektedir (Mazrui, 2013). Muhafazakâr demokrasi söyleminde 
kuşkusuz Hristiyan demokrasinin bazı izlerine rastlamak mümkündür. Dahası, 
Hıristiyan-Demokrat Partilerin siyasi söylemlerinin pek çoğunun klasik 
muhafazakâr söylemlerle mutabakat halinde olduğu da söylenebilir.  Ayrıca her 
iki siyasi çizgide de temel belirleyici unsurun din olması nedeniyle muhafazakâr 
demokrasi söylemini Batıdaki Hıristiyan-Demokrat hareketlere benzetebilmek 
mümkünse de dikkatli bakıldığında muhafazakâr demokrasi ile Hristiyan 
demokrasiyi arasında belirgin farklar olduğu kolayca görülecektir.  Bunların en 
başta geleni muhafazakâr demokrasi söylem ve eylemlerinde kuvvetli vurgularla 
tekrarlanan Batıyla birleşme ve değişim arzusudur.  

Muhafazakâr demokrasi söylemi üzerinde, Kıta Avrupa’sı 
muhafazakârlığından daha ziyade, Cumhuriyet dönemi muhafazakârlarından 
Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in görüşlerinin etkili olduğu 
söylenebilir. Her iki düşünürün söylemlerindeki ortak tema, İslâm dininin 
ilerlemeye ve modernleşmeye engel olmadığı tezidir. Ayrıca her ikisinde de var 
olan hamaset vurguları, muhafazakâr demokrasi söyleminin sağ popülizm ile 
ilişkisine işaret eder mahiyettedir. Örneğin, Necip Fazıl’ın Sakarya adlı şiiri; 
muhafazakâr-milliyetçi çevrelerin siyasal toplantılarında itibar görmekte; 
hararetle okunarak topluluğun ruhunu ve duygularını beslemektedir. Şiirde, yer 
alan bir mısra “öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!” ifadesi; gerek 
muhafazakârlığın gerekse İslâmcılığın öz yurdunda garip öz vatanında parya 
edildiği vurgusuyla Fransa’dakine benzer popülist ve diasporik bir görüşe ışık 
tutmaktadır. Nitekim Türkiye’deki muhafazakârların çoğundaki hâkim inanış, 
“öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya” mısraının kendi konumlarını ifade 
ettiği şeklindedir (Safi, 2005: 108-110).  

Bu bağlamda ilk bakışta muhafazakâr demokrasi söyleminin popülist sağ 
ve milliyetçi/muhafazakâr popülizmin söylemleriyle pek çok noktada örtüştüğü 
görünmektedir. Örtüşme noktalarına örnek olarak; ‘söylem ve görüntü 
değiştirme çabası’, ‘kimlikçi politika’, ‘cemaat ve cemaatine bağlı insanın etnik-
dinsel mirasının korunması’, ‘entelektüel beğenilere karşı halkın beğenisini 
yüceltme’, ‘entelektüel düşmanlığı’, ‘akılcılık karşıtlığı’, ‘referandumu yüceltme 

                                                           
10 ‘İslamokrasi’   kavramı ilk kez Ali A. Mazrui tarafından dile getirilmiş bir kavramdır: Liberal 
demokrasi ile İslamiyetin ilke ve prensiplerinin özünde uyumlu olduğu düşüncesinden hareket 
eden Mazrui, ‘İslamokrasi’yi İslamiyet ve demokrasinin ilke ve prensiplerinin birlikte pratiğe 
aktarılabileceği bir siyasal sistem anlamına karşılık gelecek şekilde kullanmaktadır (Mazrui, 
2013). 
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eğilimi’, ‘karizmatik lider tipi’, ‘devletin küçültülmesi ve korumacı politikalara 
son verilmesi’ gibi örnekler sayılabilir. Keza ‘yozlaşmış elit’, ‘gariban halk’, 
‘kadercilik’, ‘mazlumluk’, ‘halk diliyle konuşabilme’, ‘kravatsız siyasetçi tipi’, 
‘bağrı yanık kardeşiniz’, ‘dik duruş’, ‘kendi vatanında yabancılık, paryalık’ gibi 
temaların kullanılması da ikisi arasında zımni bir bağlantı kurulmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca siyasal İslam’ın temsilcileri ve UC; 70’lerde marjinal 
konumlardayken, 80’lerden, özellikle de 90’lardan beri yükselişe geçen oy 
oranları bu siyasi hareketlerin giderek daha fazla merkeze kayma stratejilerinin 
bir sonucu olarak görülebilir ve bu yönüyle de birbirine benzetilebilir. Buna 
karşın UC’nin karşısında örgütlenen muhalefet UC’nin yükselişini tehdit 
ederken, muhafazakâr demokrasi söylemi Türkiye siyaset sahnesinde sürekli bir 
yükseliş içerisinde olmuştur. Bu durum; kısmen iki partinin kendi ülkelerinde 
algılanma farkları, iki demokrasinin devlet-sivil toplum ilişkilerindeki farkla 
açıklanabilir. Ancak, aynı zamanda daha açık biçimde, ikisi arasında belirgin 
farklar bulunduğuna da işaret etmektedir Bunların en önde gelenlerini de 
‘değişimin kabulü/reddi’, ‘Batı karşıtlığı/taraftarlığı’, ‘ırkçı vurguların 
varlığı/yokluğu’, ‘yabancı karşıtlığının varlığı/yokluğu’, ‘dinlere karşı 
hoşgörü/hoşgörüsüzlük’ olarak sıralayabiliriz.  

Muhafazakârlığın Cumhuriyet dönemindeki seyrine ilişkin bir özetleme 
yapmak gerekirse, Türkiye’de muhafazakârların devleti modernleşme yanlısı ve 
jakoben elit (tepeden inmeci) bir kuşağın ürünü olarak algıladıkları ve 1950’lere 
kadar, devlet ile bir türlü barışamadıkları söylenebilir. Ancak, 1950’lerde 
yaşanan gelişmeler, özellikle de Demokrat Parti (DP) ve Adalet Partisi (AP)’nin 
pratikleri iktidar muhafazakârların nezdinde devletin esasen düşman değil de 
kim ele geçirirse onun amaçlarına hizmet eden bir araç olduğunun anlaşılmasına 
vesile olmuştur. Keza aynı dönemde; başta anti-komünizm düşüncesi olmak 
üzere, ordu ile bu grubu birbirlerine yakınlaştıran gelişmeler de olmuştur. Ayrıca 
1950 muhafazakârların iktidar pratikleri onlara orduya karşı olmanın siyasetin 
meşru zeminlerde yapılma olanaklarını daralttığı gerçeğini öğretmiştir (Uluçakar 
ve Çağlar, 2017: 3). Ancak Milli Görüş’ün -inancının tabii bir sonucu olarak- 
başvurduğu diskur, gerek ordunun gerekse yargı kuruluşları ve üniversitelerin bu 
grupla çatışmasını ortadan kaldırmamış ve siyasal İslam’ı temsil eden değişik 
isimlerdeki partiler, Anayasa Mahkemesince, laiklik karşıtı söylem ve eylemleri 
nedeniyle çeşitli kereler kapatılmıştır (Zürcher, 2003). İsmail Safi’ye göre de, 
Batıda toplumun Fransız Devrimi’ne verdiği siyasal tepki Kıta 
muhafazakârlığında asıl belirleyici olurken; Türkiye’de muhafazakârlığın siyasal 
olmaktan çok, ahlâkî, kültürel kurum ve değerlerin korunmasına yönelik olması 
sonucunda siyasal söylemi ve pratiği zayıf kalmıştır (Safi, 2005: 257-258).  

Genelde üç ayrı siyasal ve ideolojik pozisyon olarak görülen; milliyetçilik, 
muhafazakârlık ve İslamcılığı, ‘ruh hâli, duruş biçimi ve üslup’ olarak gören 
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Bora’ya göre muhafazakârlık, Türk sağının gaz hâlini (buharlaşabilme özelliğini) 
temsil etmektedir.  

Önerdiğim, milliyetçilik, muhafazakârlık ve İslamcılığı, 
pozisyonlar olmaktan ziyade ‘haller' olarak anlamaktın 
Fizikteki “maddenin halleri" gibi: katı, gaz, sıvı... Milliyetçiliği, 
muhafazakârlığı ve İslamcılığı, Türk Sağının birbirine 
dönüşebilir oluş biçimleri olarak yorumlamaya çalışıyorum. 
Bunlardan birinde veya ötekinde Türk Sağının ‘maddesini’ 
görmek istiyorsak, o maddenin bir bileşeni veya kanadıyla falan 
değil bir hâliyle karşı karşıya olduğumuzu hesap edersek, 
durumu daha iyi anlarız, diye düşünüyorum… 
Muhafazakârlık, içeriklerin ve zihniyet kalıplarının ötesinde bir 
ruh hali, duruş/duyuş biçimi, üslûptur; Türk Sağının 
‘havasıdır’. Burada ‘maddenin halleri’ mecazını çok güzel 
istismar edebiliriz: muhafazakârlık, -hele buharlaşana 
düşkünlüğüyle-, Türk Sağının gaz hâlidir. (Bora, 1999: 8). 

 

Ayrıca Bora’nın belirttiği geçişkenlik çerçevesinde, Türkiye’nin siyasal 
geçmişindeki muhafazakâr kimlikli iktidar pratiklerinde, siyasi karar ve tavırları 
üzerinde; genel anlamda, İslamcı düşünce ve yorumların etkili olduğunu 
söylemek yanlış olmayacaktır. İslam’ın Cumhuriyet Döneminde siyaset 
sahnesine taşınmasında en başta, Nakşibendî Tarikatı ve özellikle, onun 
Türkiye’deki en önde gelen kolu olan İskender Paşa Dergâhı etkili olmuştur. 
Keza, Millî Görüş, siyaset sahnesine ilk ciddî çıkışını bu tarikatın düşün 
yapısında kendini gösteren iki slogan üzerinde temellendirmiştir: Önce ‘ahlâk ve 
maneviyat’ ile muhafazakâr bir perspektif belirleyen Milli Nizam Partisi (MNP), 
diğer yandan ‘ağır sanayi hamlesi’ sloganıyla da kalkınmacı bir söyleme 
başvurmuştur. MNP’nin 12 Mart yönetimince ‘laikliğe aykırı tutumları’ 
nedeniyle 21 Mayıs 1971 tarihinde kapatılması üzerine, 12 Mart 1972 tarihinde 
Milli Selamet Partisi (MSP) kurulmuştur. 1990’lı yılların sonlarıyla birlikte, 
İslam’ın siyaset sahnesindeki temsilcisi Refah Partisi (RP)’nde ‘yenilikçi’ olarak 
adlandırılan bir grup tarafından kategorik bir değişim ve dönüşüm başlatılmıştır. 
Murat Çakır, 28 Şubat 1997 tarihindeki, dokuz saatlik Milli Güvenlik Kurumu 
(MGK) toplantısında alınan 18 kararın önemli bir kısmının siyasal İslam 
düşüncesine karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olduğu ve 28 Şubat süreciyle 
birlikte Millî Görüş Hareketinin, kendi iradesinin dışında zorunlu bir dönüşüme 
sürüklendiğini öne sürmektedir (Çakır, 2004: 549). Çakır (2004: 571)’a göre, 
Millî Görüşçüler o güne kadar Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı açık bir tavır 
almış iken, bu yeni dönemde yenilikçiler birdenbire AB taraftarı olmaya ve 
demokrasi, insan hakları, hukuk devleti ve sivil toplum gibi kavramları 
savunmaya başlamışlardır. William Hale’e göre de, yenilikçilerin Milli Görüş 
Hareketi’nden ayrılmalarındaki temel neden, bütünüyle dini merkeze alan 
İslam’ın temsilcisi siyasi hareketlerle özdeşleştirilen ve bunun doğal bir sonucu 
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olarak da, Batı ve Yahudi karşıtlığıyla karakterize olan profilini değiştirme isteği 
olmuştur. Yenilikçiler, Mili Görüş çizgisinden ayrılışı takiben, merkez sağda 
konumlanarak, demokrasinin önde gelen kriterlerinden olan, kişisel hak ve 
özgürlükleri, güçlü vurgularla savunmaya başlamışlardır (Hale, 2006: 3-5).  

İlk bakışta yeni bir ideoloji arayışı gibi görünen bu değişim ve 
dönüşümde, Anadolu burjuvazisinin yükselişi, Müslüman aydınlardaki bakış 
biçimi değişikliği, 28 Şubat deneyimleri ve AB Uyum Süreci gibi pragmatik 
nedenlerin etkili olduğu öne sürülmektedir (Yavuz, 2009: 78; Çınar ve Duran, 
2008: 17-40). Keza bu dönüşüm sonrasında, bireysel hak ve özgürlüklerin güçlü 
vurgularla savunulması da yukarıda sözü edilen pragmatik tutuma ilaveten Türk 
sağında yerleşik popülist karakterle de ilişkilendirilmektedir (Szymański, 2013: 
16-17). Örneğin, Adam Szymański muhafazakâr demokrasi söyleminin 
kaçınılmaz bir parçası olan komunteryen yaklaşımın, popülizm faktörünün 
ilavesiyle, demokrasiyi büsbütün işlevsiz hale getirdiğini, esasen komunteryen, 
çoğunlukçu, kolektivist değerlere bağlılık yaklaşımları ile liberal demokrasi 
düşüncesinin birbirleriyle çeliştiğini öne sürmektedir. Ayrıca Szymański’ye göre, 
Türkiye’de de muhafazakâr demokrasi söylemi; liberal demokrasi pratikleriyle 
bir elit sultası (bürokratlar, askerler, yargı mensupları, üniversiteler ve 
Kemalistler) yaratıldığı, vatandaşların sistem dışına itilerek marjinalleştirdiği vb. 
hem komunteryen hem de popülist karakterli bir söylem üzerine inşa 
edilmektedir (Szymański, 2013: 16-17).   

Muhafazakâr demokrasi söyleminde, siyasal katılım, milli irade ve 
seçimler demokratik değerler kapsamında yüceltilmektedir. Buna karşın, Hakan 
Yavuz’a göre muhafazakâr demokratların iktidar pratikleri, kolektif değer ve 
prensipleri bireysel hak ve özgürlüklere üstün tutuklarını; söylemlerinde güçlü 
vurgularla savundukları bireysel hak ve özgürlüklerle ilgili kasıtlarının, bireysel 
inançlar üzerindeki devlet baskısının kaldırılması ve seçme hakkıyla sınırlı 
olduğunu işaret etmektedir (Yavuz, 2009: 94). Kuşkusuz seçimler siyasal 
katılımın ve bu bağlamda demokrasinin en temel ve vazgeçilmez ögesidir. 
Ancak, vatandaşların siyasal katılımı sadece belirli aralıklarla sandığa giderek oy 
vermekten ibaret bir şey değildir. Vatandaşlar siyasal alana ilişkin rol ve 
işlevlerini -seçimler arasındaki dönem de dâhil olmak üzere- iktidarın, çoğu 
zaman, sınırlı bir danışma mekanizması yoluyla dikte ettiği kurallar dizinine tabi 
olmaksızın yerine getirebilmelidir (Tepe, 2006: 117-118; Wysocka, 2009).  

Ümit Cizre (2008: 10)’ye göre, muhafazakâr demokratların siyasal karar 
alma mekanizmaları, Türk siyasal yaşamındaki diğer muhafazakâr 
partilerdekine benzer özellikler göstermektedir. Keza Metin Heper (2013: 145)’e 
göre de, siyasal kararların neredeyse tamamı, liderin danışmanlar, bakanlar ve 
parti temsilcilerinden oluşan dar bir gruba danışmak suretiyle aldığı kararlardır. 
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Benzer biçimde Yavuz, siyasal karar alma sitemindeki merkezileşme ile karar 
alma sisteminin danışma elemanlarının lidere mutlak bağımlılığının, çok partili 
demokrasi anlayışıyla bağdaşmadığı ve sistemin bu şekliyle eleştirel görüşlere 
izin vermediğini belirtmektedir (Yavuz, 2009: 99-105).  

Özetlemek gerekirse, Türkiye’de muhafazakâr demokratlık söyleminin, 
açık biçimde, siyasal İslam’a ve Milli Görüş geleneğine resmi aidiyet beyanında 
bulunmayan bir siyasal duruş olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Dahası bu siyasal 
duruş, güçlü vurgularla, İslam kültürüyle demokrasinin bütünleştirilebileceğini 
ispata niyetli söylem ve pratiklerle kendini göstermiştir. Nitekim dikkatli 
bakıldığında bu söylem başlangıç aşamasında İslamiyet’i kapitalist dünyayla 
uyumlaştırma işlevini yerine getirmeye matuf bir yol haritası da izlemiştir. 
Özakıncı (2005: 365-370)’ya göre, Türkiye’deki pek çok çevrenin daha fazla 
demokratikleşme ve siyasal İslam’ı sistem ve rejim bakımından bir kriz dinamiği 
olmaktan çıkarma yönündeki talepleri, muhafazakâr demokrat siyasal duruşu 
konjonktüre çok uygun bir potansiyel yapı taşı yapmıştır. Ayrıca, İslam’ın Türk 
Halkı nezdindeki yükselen itibarı da bu muhafazakâr demokratların söylem ve 
pratiklerinin benimsenmesine uygun bir zemin hazırlamıştır. İslami akımın halk 
nezdindeki yükselişi tek bir değişkene bağlı kalınarak açıklanamayacak kadar 
çok katlı sosyal bir oluşumdur. Bu yükselişin ivme kazanmaya devam edeceğini 
ve bu durumun İslam-Siyaset ilişkilerini daha sıcak tartışma ortamlarına 
taşıyacağını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Keza, İslam toplumda 
yerleşmiş köklü ve kapsamlı bir öğreti olduğundan, ona köktenci manada 
sahiplenenler mutlaka var olacaktır. Zira uygar bir toplum olma iddiasının tabii 
bir gereği olarak herkesin siyasi olarak örgütlenmeye ve görüşlerini serbestçe 
ifade edebilmeye hakkı vardır.  

4. SONUÇ 

Muhafazakâr demokrasi, söylemsel bazda, demokrasiyi; siyasetin 
yapılacağı, bir mekanizma ve değerler bütünü olarak görmekte ve 
sahiplenmektedir. Bu bağlamda, temel insan hak ve özgürlükleri, hukuk devleti, 
çok partili siyaset, siyasal katılım, seçim sistemi, siyasal meşruiyet, siyasetin 
vesayetten arındırılması, çoğulculuk vb. değerler savunulmaktadır. İçeriğinde yer 
alan güçlü demokrasi vurguları, gerçek anlamda demokratik açılım ve değişim 
beklentisi içerisinde olanların da, özgürlük ortamını siyasal İslam için bir araç 
gibi görenlerin de, muhafazakâr demokrasi kavramına olumlu boyutlar 
vehmetmesine neden olmuştur. Ancak, Türkiye’de muhafazakâr demokrat 
kimliğini tanımlarken başvurulan kimlik parametreleri ve bunların birbirleriyle 
olan uyumu, birçok açıdan muğlaklığını hâlâ korumaktadır. Dahası, söylemin 
kendi içsel çelişkileri ve dağınıklığının yanı sıra iktidar pratiklerinin de 
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muhafazakâr demokrasi söylemini büsbütün muğlaklaştırdığını söylemek de 
yanlış olmayacaktır.   

Çalışma konusu ile ilgili kaynaklardan elde dilen veriler, muhafazakâr 
demokrasi düşüncesinin, hem Batı tipi muhafazakârlık ve Hıristiyan 
demokratlığın temel düşüncelerinden, hem de Batı’da yükselişe geçen sağ 
popülizmden farklı ancak, eklektik ve muğlak bir biçimde oluşturulmaya 
çalışıldığını işaret etmektedir. Bu muğlaklık, belki de; teoriden hareketle pratiğe 
gitmekten ziyade, zaman içinde, kamuoyunun katkıları ile siyasal ve toplumsal 
olayların gelişimi sonucu siyasal alanda üretilen pratiklere dayalı bir 
biçimlendirme gayretleri olarak da görülebilir. Muhafazakâr demokrasi söylemi 
ve bununla ilişkili siyasi kimlik meselesi; yoğun bir şekilde kamuoyunda 
tartışılmasına rağmen, birçok açıdan muğlaklık ve belirsizlik taşımasının yanı 
sıra, teorik açıdan da birtakım çelişkiler içermektedir. Ayrıca, her ne kadar 
söylemin Batıda yaygın demokratik norm ve prensiplerle uyumlu olduğu ve 
demokratik gelişimi desteklediği öne sürülse de, iktidar pratiklerinin Türk 
toplumunun azımsanmayacak bir kesiminde demokrasinin özünü oluşturan 
egemenliğin nihai kaynağına dayanan kaygıları bertaraf etmekte yetersiz kaldığı 
da söylenebilecektir.  

Sonuçta, Türkiye’nin siyasal yaşamında 2000’li yılların başından bu yana 
gözlenen gelişmeler ve çalışma verileri ışığında, muhafazakâr demokrasi 
söyleminin, bir ideoloji arayışından ziyade, eklektik bir şekilde oluşturulmaya 
çalışıldığı, zamanla milliyetçi/maneviyatçı ve/veya İslami görüşü merkeze alan 
bir siyasi duruşa dönüşeceği değerlendirilmektedir. 
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İSRAİL SİYASETİNDE İŞÇİ PARTİSİ 

HEGEMONYASININ SONU VE LİKUD İLE RADİKAL 
DİNCİ PARTİLERİN YÜKSELİŞİ 

THE END OF LABOR PARTY'S HEGEMONY IN 
ISRAELI POLITICS AND THE RISE OF LIKUD AND 

THE RADICAL RELIGIOUS PARTIES 

Yunus Can POLAT* 

ÖZ 

Filistin Yahudi toplumuna 1920’lerden itibaren rehberlik 
etmiş bulunan Emek Hareketi, 1948’de kurulan İsrail’i otuz yıl 
boyunca İşçi Partisi geleneğinden gelen hükümetler üzerinden 
yönetmiştir. Sosyalist Siyonist İşçi Partisi geleneği, devlet ve 
toplumu, Doğu Avrupa’dan Filistin’e gelerek burada yeni bir 
Yahudi kimliği inşa etmiş bulunan seküler Aşkenaz 
Yahudilerin siyasal ajandaları çerçevesinde dizayn etmiştir. 
Ancak 1967 savaşının neticelerinin yarattığı yeni realite, o 
güne kadar iktidardan dışlanmış olan revizyonist harekete, 
İsrail’de müesses nizamı temsil eden İşçi Partisi 
hegemonyasını yıkma olanağı sunacak bir siyasal alan 
açmıştır. 1977 yılında yaşanan dönüşüm bir taraftan Likud’un 
teşviki ve radikal dinci partilerin gayretleriyle İsrail 
toplumunu muhafazakarlaştırırken, bir taraftan da siyasete 
ilişkin hemen her konunun bir ulusal güvenlik meselesi olarak 
anlaşıldığı, İsrail-Filistin meselesinin iki devletli çözümünün 
giderek daha imkânsız hale geldiği bir siyasal konjonktür 
yaratmıştır. 
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İşçi Partisi, Radikal Dinci Partiler. 

ABSTRACT 

The Labor Movement which ruled over the Jewish community 
of Palestine since the 1920s, controlled Israeli governments by 
parties belonging to this movement culminating in the Labor 
Party. State and society were designed by the tradition of 
socialist Zionist Labor Party which actually carried the 
political agenda of the secular Ashkenazi Jews who created a 
new Jewish identity in Palestine when they moved there. 
However, the new reality created by the results of the 1967 
War (Six-Day War), has established a proper political ground 
for the Revisionist Movement to overthrow the Labor Party 
which had in fact systematically excluded revisionists from the 
political sphere. On the one hand, with the encouragement of 
Likud and the efforts of religious Zionist parties, the 
transformation that took place in 1977, caused Israeli society 
to become more conservative; on the other hand, this 
transformation has created a political conjuncture that any 
topic regarding politics is started to be perceived as a problem 
of national security while two state solution is getting more 
and more unattainable.  

Keywords: Zionism, Six-Day War, 1977 Elections, Labor 
Party, Radical Religious Parties. 

 

GİRİŞ 

İsrail Parlamentosu, gerek ülke içerisinde gerekse de uluslararası 
kamuoyunda bir memnuniyetsizlik ve öfke dalgası yaratacağı bilindiği halde, 18 
Temmuz 2018’de İsrail’in Yahudilere ait bir ulus devlet olduğuna ilişkin yasayı 
kabul etmiştir. Bu yasa, ülkenin söylem düzeyinde tahayyül edilmiş demokratik 
karakterini yeniden tartışmaya açmış olmasının ötesinde, 1977’de başlamış 
dramatik siyasal dönüşümün artık olgunlaşmış ve geri dönülemez biçimde 
nihayete ermiş bulunduğunu gösteren sembolik bir aşamanın hukuksal ifadesidir. 
Devletin Yahudilere ait bir ulus devlet oluğuna ilişkin hukuksal atfın yalnızca dış 
dünyaya ve nüfusun %20’sini oluşturan, İsrail vatandaşı Araplara verilmiş bir 
mesaj olduğu düşünülmemelidir.  Bu atıf Siyonist hareketin 19. yüzyılın son 
çeyreğinden bugüne gelen evriminde, Filistin’e yerleşmiş örgütlü Yahudi 
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toplumunun kendiyi, ötekiyi, Yahudiliği ve siyaseti kavradığı çerçevenin en son 
formudur. Bilindiği gibi siyasal Siyonistler, Theodor Herzl’in liderliğinde devlet 
kurma motivasyonu ile Yahudileri örgütlemeye başladıklarında, Filistin’i devletin 
kurulabileceği tek bölge olarak kodlamayı reddeden seküler bir hareketin 
temsilcileriydiler. Herzl’in ardından Siyonizm’in liderliği Doğu Avrupalı 
Yahudilere geçerken, hareketin ideolojik içeriği de dönüşmüştür. Kendilerinden 
önceki düzensiz ve başarısız proto Siyonist göç girişimleri paranteze alındığında, 
Doğu Avrupalı Yahudilerin 20. yüzyılın ilk yarısında Filistin’de, örgütlü Yahudi 
toplumunun temellerini attıkları, 1948’de ortaya çıkacak İsrail’in kurucu unsurları 
oldukları söylenebilir. İdeolojik içeriği Rusya ve Doğu Avrupa’da yayılmış 
sosyalist fikirlerle dönüşüme uğramış bulunan Siyonizm’in Yahudilerin kahir 
ekseriyetinin benimsediği formu, her ne kadar romantik milliyetçiliğin 
mesiyanizmden de beslenen bir türüne bürünmüş ve Yahudileri bu şekilde 
örgütlemişse de en nihai kertede seküler bir hareket olarak kalmıştır. 

Siyonizm’in Filistin’de örgütlü Yahudi toplumunu yönlendiren elitlerin 
benimsediği türünün yani sosyalist Siyonizm’in seküler görüntüsü, İsrail 
devletinin kendisini romantik milliyetçi bir tarih anlatısı üzerine kurmuş olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. Kurucu ideolojinin romantik içeriği okul 
kitaplarına, akademiye, sinema ve edebiyata sızdığı ölçüde öteki ile girilen 
ilişkilerin düşmanca bir istikamete ilerlemesine neden olmuştur. Bu kurucu 
ideoloji çerçevesinde hareket eden ve sosyalist Siyonist Emek Hareketi etrafında 
örgütlenen elitler, gerek 1948 sınırları içerisinde kalmış Arapları gerekse de 1950’li 
yıllarda Arap ülkelerinden İsrail’e göçmüş Mizrahileri öteki olarak kodlamış, 
devletin işleyişini, siyaseti ve bürokrasiyi ülkeyi idare ettikleri 30 yıl boyunca 
Doğu Avrupalı Aşkenazların devletin asli unsurları olarak kodlandığı bir sahnede 
inşa etmişlerdir. Öte yandan Siyonizm’in devletin kurucu ideolojisi haline gelen 
bu formunun yanında, liderliğini Vladimir Jabotinsky’nin yürüttüğü 
muhafazakar, aşırı milliyetçi ve revizyonist bir damar 1920’lerden itibaren 
örgütlenmeye başlamış ve 1948’den sonra da gelişimini sürdürmüştür. Kurucu 
elitler ve İşçi Partisi’nin ihtiyatla hükümet ve bürokrasiden dışladığı revizyonist 
hareket, 1967 savaşının ortaya çıkardığı yeni realite sayesinde kendisini geniş bir 
siyaset alanına kavuşmuş bulacaktır. Bu alanın revizyonist hareketin önünde 
açılmasının iki ana nedeninden bahsedilebilir. Likud’un yoksul Mizrahi 
Yahudilerin desteğini de arkasına alarak iktidara geldiği hatırlandığında, İşçi 
Partisi ideolojisinin devlet idaresine hakim olduğu 30 yıl boyunca, Mizrahilerin 
sistemden dışlanmış, ötekileştirilmiş ve yoksulluğa mahkum edilmiş 
bulunmalarının 1967 realitesiyle birleştiğinde bu nedenlerden ilki haline geldiği 
öne sürülebilir.  İkinci neden ise 1967 savaşında işgal edilen topraklara ilişkin İşçi 
Partisi’nin tutumudur. İşçi Partisi hükümetleri, Araplarla 1948 sınırları 
çerçevesinde yapılacak bir barış karşılığında İsrail’in 1967 Haziran’ında işgal ettiği 
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bölgelerin önemli kısmından çekilebileceğine ilişkin bir söylem geliştirmişlerdir. 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün Yahudilerin kutsal addettikleri Yehuda ve Samiriye 
topraklarının bir parçası olması, İşçi Partisi’nin geri çekilme söylemlerini Likud’a 
siyaset alanı açan bir koza dönüştürmüştür. Bu koz, Mizrahiler ile ilgili yukarıda 
değinilen durum ile birleşerek muhafazakar revizyonist siyasetin iktidara 
gelmesine zemin hazırlamıştır. 

Revizyonist hareketin temsilcisi Likud’un, ülkeyi 1948’den beri kesintisiz 
yöneten İşçi Partisi’ni 1977 seçimlerinde yakaladığı başarı ile iktidardan 
düşürmesi1 1967 savaşının yarattığı yapısal dönüşümler bağlamında ele 
alınacaktır. 1967 savaşının neticeleri yalnızca Likud’u iktidara getiren siyasal 
dönüşümü hazırlamamış, İsrail toplumunda din ve dinsel kültür eksenli bakış 
açısının toplumun daha geniş bileşenleri tarafından kabul görmesine izin verecek 
yolu da açmıştır. 1977 yılına kadar, İşçi Partisi’nin küçük koalisyon ortağı olarak, 
sistemin içerisinde olmakla birlikte marjinal konumda tutulan Agudat Israel ve 
Mizrachi gibi radikal dinci partiler, bu tarihten sonra Likud’un toplumda 
muhafazakar bir dönüşümü teşvik edici politikalarını da arkalarına alarak daha 
pro-aktif bir eylemlilik içerisine girmişlerdir. Radikal dinci partiler ve Likud’un bu 
ittifakı İsrail toplumunun muhafazakarlaşması, radikal milliyetçi ve radikal dinci 
eğilimlerin yükselişi, İsrailli seküler toplum unsurlarının giderek marjinalize 
olmaları ve Filistin meselesinin daha da içerisinden çıkılmaz bir hale gelmesi 
neticelerini doğurmuştur.  

1. 1948 ÖNCESİ FİLİSTİN YAHUDİ TOPLUMU’NDA SOL 
GELENEĞİNİN KURUMSALLAŞMASI VE İŞÇİ PARTİSİ 
HEGEMONYASINI HAZIRLAYAN TARİHSEL FAKTÖRLER 

18. yüzyılın sonundan itibaren Rus imparatorluğu batı yönünde genişlemiş, 
Yahudilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeleri içerisine almıştı. Yahudilerin 
büyük çoğunluğu yoksul zanaatkarlar, seyyar satıcılar ve köylüler olmalarına 
karşın (Goldenweiser, 1905) aralarında gelişmekte olan Rus burjuvazisi ile 
rekabete girme potansiyeli bulunan zengin tacirler ve sermaye sahipleri de 

                                                      
1 1977’den sonra Likud’un kesintisiz olarak iktidarda kalmış olduğu düşünülmemelidir. İşçi Partisi 
1984-1986 yılları arasında Shimon Peres’in liderliğinde Likud ile koalisyona giderek iktidar 
olmuştur. 1992-1996 yılları arasında da Yitzhak Rabin (1995’te suikaste uğrayana kadar) ve 
Shimon Peres liderliğinde, Meretz ve radikal dinci Shas ile ittifak yaparak iktidar olmuştur. Bunun 
dışında İşçi Partisi 1999-2001 yılları arasında Emek Hareketi’nin diğer bileşenleri ve radikal dinci 
partilerle yaptığı ittifak sayesinde Likud’u dışlayarak iktidara gelebilmiştir. 1977-1984, 1986-1992, 
1996-1999 ve 2001-2005 yılları arasında iktidar partisi olan Likud, 2005-2006 yılları arasında kendi 
içerisinden çıkan Kadima’nın iktidarında koalisyon ortağı olmuştur. 2006-2009 yılları arasında 
muhafazakar merkez sağı temsil eden Kadima, Ehud Olmert liderliğinde iktidarda kalmıştır. 2009 
yılından itibaren ise ülkeyi kesintisiz olarak Likud yönetmektedir. Bu bağlamda, İsrail’in, 1977’den 
2001’e ağırlıklı olarak, 2001’den bugüne ise kesintisiz olarak muhafazakar sağ partiler tarafından 
yönetildiği, sosyalist Siyonizm’in tek parti döneminin 1977’de kapanmış olduğu söylenebilir.  
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bulunmaktaydı. Bu durum feodal hukuksal-toplumsal bağların aşındığı, 
imparatorluğun dış dünya ile eşitsiz biçimde eklemlenmeye başladığı, ülkenin 
modernleştiği, merkezileşme çabalarının usulca ulusal bir surete büründüğü bir 
çağda, siyasal dönüşümlere koşut olarak ortaya çıkan yeni Rus burjuvazisini 
rahatsız etmiş, saraya Yahudi tacirlerin Rus şehirlerinde etkinliklerinin 
sınırlandırılması yönünde baskı yapmalarına neden olmuştur. Bu baskılar Çariçe 
II. Katarina’nın 1791’de Yahudilerin büyük Rus şehirlerine girmelerini 
engellemek ve ikametlerini belirli bir alanda tutarak denetlemek üzere bir yasa 
çıkartmış, böylece Doğu Avrupa Yahudilerinin büyük bir kısmının 1917 
devrimine kadar içerisinde yaşayacakları devasa bir coğrafi gettoya benzeyen ve 
Yerleşim Sınırı adı verilen idari bir bölge oluşturulmuştu (Grosfeld, Rodnyansky, 
ve Zhuravskaya, 2013: 194). Yerleşim Sınırı, Polonya’nın batısı, Litvanya, 
Letonya Beyaz Rusya, Ukrayna ve Saint Petersburg-Moskova hattı hariç olmak 
üzere batıdaki birkaç Rus şehrini içerisine alıyordu (Harshav, 1993: 1993).  

19. yüzyılın sonunda Rus İmparatorluğu’nun batısında büyük Yahudi 
kitlelerini barındıran bu bölgede hasıl olan aşırı yoksulluk ve sefalet aslında 
ülkenin genelinde mevcut bulunan benzer sorunların bir aynası gibiydi. Feodal 
toplum yapısının dönüştüğü, ülkenin hızla kapitalist dünya sistemin bir periferisi 
haline geldiği (Wallerstein, 1974: 313), tepeden inme modernleştirme 
girişimlerinin işçi ve köylüyü öncekinden daha da güvencesiz, çaresiz ve 
alabildiğine sefalet içerisinde bıraktığı bir dönemde bir taraftan sosyalist fikirler 
hızla yayılıyor, diğer taraftan da yaşam şartlarında husule gelen söz konusu 
kötüleşme, bankerler, vurguncular ve çeşitli rantçı gruplarla iltisaklı olduklarına 
inanılan Yahudilerin, antisemitist eleştiri oklarının hedefi haline gelmelerine 
neden oluyordu. 1881’de Çar İkinci Alexander’in bir suikast sonucu yaşamını 
yitirmesi, yoksul Rus köylü ve işçilerinin, kötü hayat şartlarından sorumlu 
tuttukları Yahudilere karşı geniş çaplı şiddet eylemlerine giriştikleri bir toplumsal 
patlamanın tetikleyicisi oldu (Aronson, 1980: 18). Literatürde Rus pogromları 
olarak geçen bu şiddet dalgası çeşitli epizotlar halinde 1906’ya değin sürdü. 
Pogromların ortaya çıkardığı can ve mal kayıplarından daha vahim olan neticesi, 
Doğu Avrupa Yahudileri üzerinde yarattığı korku ve güvensizlik duygusu 
olmuştur. Yine de pogromlar bu dönemde Yahudilerin kitleler halinde Batı’ya göç 
etmelerini tek başına açıklamamaktadır.2 Yahudiler 1881 pogromlarını izleyen 
süreçte gerek yoksulluğun gerekse de antisemitist öfke patlamasının yarattığı 
itkiyle, Doğu Avrupa’dan kitleler halinde göç ettiler. 1881-1914 yılları arasında 
göç eden yaklaşık ki buçuk milyon Yahudi’nin büyük kısmı ABD (Morawska, 
1995: 97-98), Almanya, Fransa, gibi hayat standartlarının yüksek olduğu ülkelere 

                                                      
2 Örneğin, Doğu Avrupa’dan Batı’ya en fazla Yahudi göçü vermiş bölge olan Galiçya’da, 
Yahudiler arasında yoksulluk ve sefalet yaygın olmasına rağmen bir pogrom dalgası 
yaşanmamıştır (Sorin, 1992: 35).  
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gitti. Göç edenlerin büyük kısmı da Rusya, Macaristan, Polonya, Romanya ve 
Galiçya’dan daha güvenli ve Yahudilere birçok yeni fırsat ve olanak sunma 
potansiyeline sahip Arjantin, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelere göçtü. Bu 
dönemde göç eden Yahudilerin ancak 65.000 gibi küçük bir kısmı Filistin’e 
gitmeyi tercih etmiştir.3 Birinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğrayan Filistin’e göç, 
bölgenin Britanya askerleri tarafından işgal edilmesi, 1920 San Remo 
konferansında manda idaresinin kurulacağının anlaşılması ve 1922’de 
Britanya’nın Filistin mandasının Milletler Cemiyeti’nde hukuksal kimlik 
kazanması ile birlikte yeniden başlamış ve 1936’da Arap isyanlarının patlak 
vermesine kadar artan oranda devam etmiştir (Robinson, 2014: 582-583). 
Filistin’de 1914’te 85.000 civarında olan Yahudi nüfusu, Britanya’nın Filistin’de 
bir Yahudi yurdu kurulması idealini gerçekleştirmeye yönelik olarak göçü teşvik 
eden politikası doğrultusunda, 1933’e gelindiğinde 164.000’e çıkmıştır (Mahler, 
2011: 22). 

1882’den 1930’ların başına kadar devam eden göçlerin büyük kısmının 
Yahudilerin büyük bir yoksulluk ve sefalet içerisinde yaşadıkları, hor görüldükleri 
Rusya ve Doğu Avrupa’dan yapılmış olması Filistin’e gelen bu kitlenin ideolojik 
yöneliminde belirleyici rol oynamıştır. Bilindiği gibi bu süre zarfının başında 
sosyalist fikirler Yahudilerin yoğunlukla bulundukları Rusya ve Doğu Avrupa’da 
yayılmış, 1905’te başarısızlıkla sonuçlanacak devrimin fitili daha 1880’lerde 
ateşlenmişti. 1904’te başlayıp, 1905 devriminin başarısızlıkla sonuçlanmasının 
ardından (Mahler, 2011: 21)  artarak devam eden ve literatürde ikinci aliyah4 
olarak geçen göç dalgasının mensupları da geldikleri bölgelerde sosyalist 
fikirlerden etkilenmiş, kolektif tarım, kooperatifçilik, planlı ekonomi ve eşitlikçi 
bir toplum kurmaya yönelik ideolojik motivasyonları bulunan, kendilerine 
halutzim (öncüler) adı verilen kadın ve erkeklerden oluşmaktaydı (Aaronsohn, 
1992: 4-5) Peki Bolşevik devrimi başarıya ulaşıp, antisemitist unsurlar da çarlık 
düzeni, aristokrasi, ve ticaret rantçısı sınıflarla birlikte etkisizleştirildiğinde 
Filistin’e yönelen göç niçin durmadı ve tam tersine Britanya idaresi altında çok 
daha büyük bir volüme ulaşabildi? Bu soruya verilecek yanıt Yişuv’da5 yirminci 

                                                      
3 Pogromların başladığı 1881’de 1903’e kadar devam eden ilk dalgada yaklaşık 25.000, çoğunluğu 
yine Doğu Avrupalı olmak üzere, içlerinde Yemenli Yahudilerin de bulunduğu 1904-1914 
arasında devam eden ikinci dalgada yaklaşık 40.000 kişi bulunmaktaydı (Kark ve Glass, 2007: 83-
84).  
4 Aliyah İbranice’de yükselmek anlamına gelmektedir. Kendilerinin M.S. 70 yılında vuku bulan 
Roma işgalinden itibaren yer yüzünün çeşitli yerlerinde sürgünde bulunduklarına inanan 
Siyonistler, 19. yüzyılın sonunda başlayan bu yeni göç dalgasını aliyah olarak adlandırmışlardır.  
5 Filistin’de devlet öncesi örgütlü Yahudi toplumunu ifade etmek için kullanılan, İbranice’de 
yerleşim anlamına gelen sözcük. 19. yüzyılın sonunda Avrupa’dan ilk göçler geldiğinde, 
halihazırda bölgede yerleşik bulunan Yahudi cemaati, yeni gelenler tarafından “kadim yişuv” 
olarak adlandırıldı. 1882-1948 arasında Yahudi Ajansı, Dünya Siyonist Örgütü ve sosyalist 
Siyonist siyasal partiler ekseninde örgütlenen Yahudi toplumuna literatürde yişuv adı 
verilmektedir.  
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yüzyılın ilk yarısında sosyalist Siyonizm ve İşçi Partisi ideolojisinin niçin ve nasıl 
kurumsallaşmış olduğunun anlaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

1917’ye gelindiğinde Rus ve Doğu Avrupa Yahudilerinin ancak küçük bir 
kısmı Marksist enternasyonelist fikirlere bağlılığını sürdürüyor, büyük bir kısmı 
Marksizm ile milliyetçiliğin bir bileşimi olan Borochovcu bir çizgiye (Reich ve 
Goldberg, 2016: 423) meylediyordu. Rus devriminin liderlerine göre Yahudiler bir 
ulus değil, bir din ya da dinsel bir sektti; devrimin amacı her etnik, dinsel, kültürel 
gruptan proletaryanın topyekûn kurtuluşunu sağlamaktı. Bunun için de 
emperyalizmin bir ürünü olan ulus sorunu bir tarafa bırakılmalıydı (Pinkus, 1988: 
50).6 Ancak Borochov’a göre Yahudiler asırlar boyunca bir sınıf olarak değil, bir 
ulus olarak ve ulus oldukları için mezalime uğramış, topluca bir yerden diğerine 
sürülmüşlerdi. Yahudi ulusunun içerisinde varsıllığın eşit bölüşümüyle ilgili 
problemler mevcut olmasına karşın, ulus sorunu da buna eş değerde bir önem 
taşımaktaydı. Buna göre Filistin’de yeni kurulacak Yahudi toplumu, ulusal 
kimliğinden ödün vermeyen, bu kimliği muhafaza ederken sosyalist idealleri de 
hayata geçirecek bir biçimde inşa edilmeliydi (Yassour, 1986: 220-222). Bu 
bağlamda, Yahudi sosyalistlerin 1898-1906 yılları arasında yaptıkları ideolojik 
tartışmalar ve bölünmeler neticesinde, yeni yüzyılın başında sosyalist-milliyetçi 
temelde kurdukları ilk kitlesel siyasal partinin adının Poalei Zion yani Siyon 
İşçileri olması (Marcuse, 1983: 275) bir tesadüf değildir. Borochov’a göre parti, 
kadim Yahudi ulusunun Filistin’e göç ederek burada dinsel kimliğini de muhafaza 
eden sosyalist bir düzen kurmasına ilişkin fikirler geliştiren unutulmuş filozof 
Moses Hess’in vizyonunu yeniden canlandırmıştır (Borochov, 1984: 183-184).  

Her ne kadar, sosyalist siyonizm içerisinde, Mosess Hess ve onun takipçisi 
sayılabilecek Borochov’un görüşlerine karşı çıkan, dinsel kimliğin Yahudiler için 
bir kamburdan başka bir şey olmadığını düşünen, Filistin’in Yahudilerin yerleşip 
devletlerini kurabilecekleri tek yer olmadığına, yalnızca seçeneklerden birisi 
olduğuna inanan Nachman Srykin gbi seküler figürler de yer almaktaydıysa da 
(Don-Yehiya ve Liebman, 1981: 126) yüzyılın başında Filistin’e göçerek Yişuv’un 
politik liderliğine soyunan figürler, din, romantik milliyetçilik, kültür ve 
sosyalizmi harmanlamış Yitzhak Ben Zvi, Chaim Arlosorof, Ben Gurion gibi 
ideolog ve aktivistlerdi. İsrailli tarihçi Anita Shapira’ya göre Borochov’un 
Marksizm, Siyonizm ve milliyetçiliği harmanladığı ideoloji temelinde kurulan 
Poalei Zion, ileride İsrail’in kurucuları olacak, içlerinde Ben Gurion’un da 

                                                      
6 Stalin de Yahudilere karşı Lenin’in bu yaklaşımını benimsemiş ve asimilasyon politikası 
izlemeye başlamıştır. Ancak Lenin’in tersine Stalin’in SSCB’si, her türlü ulusçuluğu siyasetin 
merkezinden dışlamak yerine, sosyalizmi kapsayıcı bir Rusluk tanımı temelinde inşa etmeye 
girişmiştir (Pinkus, 1988).  
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bulunduğu ikinci aliyah jenerasyonunun politikayla tanıştığı siyasal platform 
işlevi görmüştür (Shapira, 2014: 14, 23, 24).  

1919 yılına gelindiğinde Poalei Zion’un Filistin örgütü, birisi 
enternasyonalist, diğeri daha milliyetçi olmak üzere iki fraksiyona ayrıldı. Radikal 
sol fraksiyon Arapların da dahil oldukları Filistin Komünist Partisi ile birleşirken, 
daha milliyetçi olan fraksiyon Ben Gurion’un liderliğinde Ahadut HaAvoda 
(Emek Birliği) adı altında partileşti (Horowitz ve Lissak, 1997: 204; Medoff ve 
Waxman, 2008: 125). Literatürde Poalei Zion’un sağ ve sol kanadı olarak tasvir 
edilen bu ayrışma yanlış anlaşılmaya müsaittir. Ben Gurion, Yigal Allon, Yizhak 
Tabenkin gibi sol eğilimli, sosyalist Siyonist aktivistlerin başını çektiği “sağ kanat”, 
her ne kadar daha ulusalcı bir yapıda olsa da sosyalist-Siyonist gelenek içerisinde 
kalmaktadır. 1920’lerde ortaya çıkacak, Likud’un ideolojik temellerini oluşturan 
Jabotinsky’nin liderliğindeki sağcı revizyonist Siyonistler ile karıştırılmamalıdır. 
Ben Gurion’un liderliğindeki sosyalist-Siyonist Ahdut HaAvoda, 1930’da Hapoel 
HaTzair (Genç İşçiler) ile birleşerek, İsrail’de uzun yıllar tek parti olarak kalacak 
Mapai’ye (Mifleget Poali Ha Eretz Israelit yani İsrail’in İşçi Partisi) dönüştü.7 
Mapai 1968’de Rafi ile birleşerek, İsrail’de bugün İşçi Partisi olarak bilinen 
Mifleget HaAvoda HaIsraelit (İsrail Emek Partisi) adını almıştır.   

Özetle, 1948 öncesi Filistin’de örgütlü Yahudi toplumunun siyasal ideolojisi 
olan sosyalist-Siyonizm iki temel olgudan beslenmiştir. Yahudilerin Doğu 
Avrupa’da içinde bulundukları sosyo-iktisadi koşullar ile madun konumları, o 
dönemde ortaya çıkan devrimci hareketlere katılmalarına, Rusya ve Doğu 
Avrupa’daki diğer madunlarla birlikte hareket etmelerine neden olmuştur. Ancak 
yine bu dönemde kitlesel hale gelmeye başlayan milliyetçi fikirler, Yahudi 
entelektüelleri arasında da dinsel, kültürel, linguistik ve ulusal bir uyanışı 
tetiklemiş, başlarda bolşevik örgütlenmeleriyle birlikte hareket eden sosyalist 
Yahudiler, Bolşevik liderlerin Yahudiliğe olan yaklaşımlarının da etkisiyle 
hareketten koparak sosyalist-Siyonist Yahudi milliyetçilerine dönüşmüşlerdir. Bu 
ideolog ve aktivistler, Filistinde örgütlü Yahudi toplumununun iktisadi-siyasal 
yönelimlerini belirlemiş, Yişuv, bir taraftan kolektif kibutz yerleşimleri, planlı 
ekonomi, emeğin siyasal irade tarafından yönlendirilmesi, toprağın kolektif 
kulanımı prensipleri üzerine inşa edilirken, bir taraftan da tüm bu inşa romantik 
ulusalcı bir sosla harmanlanmıştır.  

Ulusalcılık, devletin kendisini üzerine kurduğu tarih anlatısına, okullarda 
verilen eğitime, akademiye ve Araplar ile olan münasebetlerin form ve içeriğine 
sızmıştır. 1977’de yaşanan kırılma, devletin kimliğini üzerine kurduğu ideolojik 
yapının bu veçhesini değiştirmemiş, Yahudi devletinin hem iç hem de dış 
                                                      
7 Mapai’ye katılmayan ve Ahdut HaAvoda olarak kalan daha radikal sol unsurlar 1948’de Ha Poel 
HaTzair ile birleşerek Mapam’ı oluturdu.  
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politikasını yönlendiren romantik ulusalcı karakteri  siyasette bugüne değin 
uzanan bir süreklilik olarak varlığını sürdürmüştür.  

2. 1948-1977 ARASINDA İSRAİL SİYASETİNDE İŞÇİ PARTİSİ 
HEGEMONYASI VE BAŞLICA GERİLİM NOKTALARI  

1977 seçimleri literatürde, milliyetçi-muhafazakar Likud ile aşırı milliyetçi 
ve aşırı dinci partilerin yükselişini işaret eden bir eşik olarak görülmektedir 
(Peretz, 1977: 251; Diskin ve Diskin, 1995: 36; Chetrit, 2000: 54-58). Ancak 
1977’den günümüze uzanan bu yeni dönemde neyin özgün olduğunun 
anlaşılabilmesi, İsrail siyasetinde bu tarihten evvel mevcut olan koşulların ana 
hatlarıyla da olsa bilinmesine bağlıdır. Bu bağlamda aşağıda öncelikle, Filistin-
İsrail’deki Yahudilerin siyasal eğilim ve eylemlerini yarım asırdan fazla zaman 
boyunca yönlendirmiş bulunan Emek Hareketi’nin8, iktidar partisi olarak kaldığı 
1948-1977 dönemi incelenecektir. Böylece bir taraftan devletin kuruluşundan 
itibaren ilk 30 yıllık süre içerisinde iç ve dış politikaya ilişkin ana gerilim noktaları 
ile İşçi Partisi’nin bu gerilim noktalarına yaklaşımı ele alınacak, bir taraftan da 
İşçi Partisi hegemonyasının sonunu getiren koşullar, partinin belli başlı iç ve dış 
politika sorunlarına verdiği tepkiler üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Bu sorun ve gerilim noktaları Arap-İsrail sorunu ve İsrail Yahudi toplumunun 
etnik bölünmüşlüğüne ilişkin Mizrahi Yahudiler meselesi olmak üzere kabaca iki 
ana başlık altında tartışılabilir. Öte yandan 1977 seçimleri sonrası parlamentoda 
oluşan tablo yalnızca bir neticedir ve sebepleri 1967 yılında ortaya çıkan yeni 
durum9 ve yapısal dönüşümlerde aranmalıdır. Bu nedenle 1948-77 dönemi de 
kendi içerisinde iki kısma ayrılacaktır. 

Arap-İsrail çatışması ya da Filistin meselesi, İsrail siyasetini, devletin 
kuruluşundan itibaren bugüne kadar meşgul etmiş ve yönlendirmiş; İsrail iç 
siyaseti ile ilgili olduğu kadar makro ölçekte, hem iki büyük dinin inananlarını 
hem de uluslararası siyasetin büyük oyuncularını ilgilendiren süreğen bir mesele 
olmuştur. Bu bakımdan meselenin gerek İsrail vatandaşı Filistinli Araplar gerekse 
de Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Gazze’de bulunan Filistinli mülteciler ile 
ilgili boyutu hem iç hem de dış politika meselesidir. Benzer şekilde sorun daha 
geniş ölçekte Ortadoğu sorununun, İsrail ile Müslüman ülkeler arasında yaşanmış 

                                                      
8 Emek Hareketi kavramı burada 1919’dan itibaren Ahdut HaAvoda, Mapai ve HaAvoda isimleri 
altında siyasal hayatına devam eden geleneği tanımlamak için kullanılmıştır.  
9 Altı gün savaşı veya Haziran savaşı isimleriyle de anılan bu savaşta İsrail, Mısır’dan Sina 
Yarımadası’nı ve Gazze Şeridi’ni, Ürdün’den Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı, Suriye’den Golan 
tepelerini almıştır. 1979 Mısır-İsrail barışı ile Sina Mısır’a geri iade edilmiştir. 2004 yılında ise 
Ariel Sharon liderliğindeki İsrail hükümeti Gazze’den çekilmiş, yerleşimleri de sökmüştür. İsrail, 
Golan tepeleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki işgalini ise hakkında alınan onlarca BM kararına 
karşın sürdürmektedir. Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967’de işgal edilen konumuz için özellikle 
önemlidir, zira bu bölge Yahudilik dininde tanrının İbrahim, Yakup ve İshak’ın torunlarına vaat 
ettiğine inanılan kutsal Yudea ve Samiriye topraklarını oluşturmaktadır.  
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gerilimler ve varılmış uzlaşıların temelinde yer alması bakımından da hem bir iç 
politika hem de dış politika sorunu olagelmiştir. İsrail siyasetini meşgul eden 
ikinci gerilim noktası Yahudilerin “etnik” oryantasyonları ile alakalıdır ve bir iç 
politika meselesi olarak değerlendirilmektedir. Yahudi milliyetçiliği, tüm 
Yahudilerin İbrahim ve İshak’ın yeryüzüne yayılmış torunları oldukları efsanesini 
devletin kurucu miti olarak muhafaza etmesine rağmen, Arap ülkelerinden, 1948’i 
izleyen süreçte İsrail’e göçmüş Yahudiler, devletin kurucu unsuru ve esas sahipleri 
olan beyaz, eğitimli ve zenginleşmiş Doğu Avrupa kökenli Aşkenaz Yahudilerden 
hem fiziksel görünüş hem de sosyokültürel bağlamda farklılık göstermektedir. Bu 
farklılık 1950’lerden itibaren İsrail toplumunu etnik ve dinsel10 oryantasyon 
temelinde ortadan ikiye bölmüş, toplumun alt tabakasını oluşturan Mizrahiler ile 
Avrupalı Yahudiler arasında, ülkenin toplumsal uyumunu tehdit edecek boyutta 
bir gerilim husule getirmiştir. Aşağıda İsrail siyasetini devletin kuruluşundan beri 
meşgul eden bu iki gerilim noktası İşçi Partisi geleneğinin 1948-1977 arasında bu 
karşı yaklaşımı ve bu sorunları idare etme biçimi bağlamında tartışılacaktır. Zira 
bu sorunlar ve İşçi Partisinin bunlara yaklaşımı 1977’de yaşanan siyasal 
dönüşümün nedenlerinin kavranmasında kilit rolü oynamaktadır. Ancak 
yukarıda da ifade edildiği gibi, 1948-1977 aralığında İşçi Partisi ve seleflerini sözü 
edilen iki gerilim noktasına ilişkin yaklaşık 30 yıl boyunca tek, sabit ve değişmez 
bir politika izlememiş, bu süre zarfında ortaya çıkan büyük yapısal dönüşümler 
İşçi Partisi’nin politikalarını şekillendirmiş, dönüştürmüş ve bir bakıma onun 
iktidarının sonunu hazırlamıştır. Bu yapısal dönüşümlerden en büyüğü hiç 
kuşkusuz 1967 savaşı ve onun ortaya çıkarmış olduğu neticelerdir. Yukarıda sözü 
edilen gerilim noktalarına ilişkin İşçi Partisi politikaları, 1967’ye kadar, onun 
iktidar tekelinin sarsılmayacağı bir düzlemde işlemeye devam etmiş, ancak 
1967’den sonra oluşan yeni durumda uygulan politikalar iktidar tekelinin 
devamını sağlayabilecek yeterliliği sağlayamamıştır.  

1967’ye Kadar İki Temel Gerilim Noktası Ekseninde İsrail Siyaseti ve İşçi 
Partisi Hegemonyası  

İsrail’in Arap vatandaşları ve Mizrahi Yahudiler meseleleri, 1967 savaşı her 
iki meseleyi de ilgilendiren maddi şartlarda dramatik dönüşümler yaratmadan 
evvel, ülkedeki kurulu düzene ve Doğu Avrupalı sosyalist Siyonist elitlerin  
kurduğu statükoya zarar verilmeden idare edilebiliyor, İşçi Partisi’nin İsrail 
siyasetindeki hegemonyası karşısında ne Likud’un tabanı olan revizyonist 

                                                      
10 Türkiye dahil, Müslümanların çoğunlukta oldukları ülkelerden İsrail’e göçen Yahudiler 
Sefarad’tırlar. Sefarad İbranice’de İspanya anlamına gelmekte, İslam ülkelerinde yaşayan 
Yahudilerin Sefarad olarak adlandırılmaları, Endülüs Emevi Devleti’nde ortaya çıkan yüksek 
kültürün, İslam ülkelerinde yaşayan Yahudiler üzerindeki etkisine işaret etmektedir. Sefarad ve 
Aşkenazların Sinagogları farklıdır; hayatlarını dinsel kurallar ekseninde yaşayan Sefarad ve 
Aşkenazlar farklı şer’i kanunlara tabidirler.  
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Siyonistler ne de radikal dinci partiler bir alternatif oluşturabiliyordu. İşçi Partisi 
1967 yılına kadar kendi vatandaşı olan Araplara bir tür apartheid rejimi uygulamış, 
uluslararası toplum tarafından kabul edilen legal sınırları içerisinde uyguladığı 
askeri rejim, ülke içerisinde sorgulanmamıştır. İşçi Partisi’nin Filistin meselesine 
ilişkin siyaseti ancak 1967’de sonra değişen şartlar altında, mesele yalnızca 
İsrail’in Arap vatandaşlarına ilişkin olmaktan çıktığında sorgulanmaya başlamış, 
Filistin meselesi, bir taraftan İşçi Partisi’nin otoritesini yok eden bir vaziyete 
bürünürken bir taraftan da Likud için bir fırsata dönüşmüştür.  

He ne kadar Mizrahi Yahudiler ülkeye yoğun olarak göç ettikleri 1950’li 
yılların başından itibaren, maruz kaldıkları ayrımcılık, eşitsizlik ve adaletsizliklere 
karşı çeşitli vesilelerle baş kaldırmışlarsa da, bu küçük çaplı isyan dalgaları ve 
kalkışmalar 1967’nin ardından ortaya çıkan yeni duruma kadar, ne İşçi Partisi 
hegemonyasını tehdit etmiş, ne onun Mizrahi Yahudilere ilişkin politikalarının 
sorgulanmasına neden olmuş, ne de Mizrahi Yahudileri mobilize edebilen siyasal 
bir dinamik yaratabilmiştir.  

Filistin Meselesi ve İşçi Partisinin Yaklaşımı 

BM’nin Filistin’in üç parçaya bölünmesini öngören 29 Kasım 1947 tarihli 
taksim kararının ardından, 1936’dan beri Arap ve Yahudiler arasında halihazırda 
var olan gerilimler (Norris, 2008: 25), evvela Filistin’de örgütlü Yahudi 
toplumuna bağlı silahlı unsurların, Arap sivilleri Filistin’den kaçırmak üzere 
sistematik biçimde (Khalidi, 1988: 5, 13) orantısız bir şiddet uyguladığı bir iç 
savaşa, Mayıs 1948’den sonra da Mısır, Lübnan, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan 
ve Irak’ın dahil olduğu uluslararası bir çatışmaya dönüştü. 1947-1949 arasında 
vuku bulan iş savaş ve uluslararası çatışma döneminde, Yahudi yeraltı çeteleri 
Irgun ve Lehi ile Yişuv liderliğine bağlı savunma örgütü Haganah’nın 
uyguladıkları orantısız şiddetin neticesinde, Filistin’de yaşayan yaklaşık bir 
milyon Arap’ın, 700.000 kadarı topraklarını terk etmek zorunda kalmış, mülteci 
durumuna düşmüştür (Morris, 2004: 1).  

Elbette tüm bu şiddet ve yerinden etme döngüsü kendi kendine ortaya 
çıkmıyor, Emek Hareketinin liderliğini yürüttüğü siyasal ve askeri mekanizma 
tarafından titizlikle planlanıyordu. 1948 Nisan ve Mayıs aylarında Arapların 
korkutularak kaçırılmasını, kaçmadıkları yerde “daha sert önlemlerin alınmasını” 
öngören bir etnik temizlik girişimi olarak “dalet planı”, ekstremist Stern çetesi 
(lehi) ya da radikal sağcı İrgun’un değil, radikal sol parti HaPoel Hatzair’in silahlı 
yapılanması Palmach, Ben Gurion liderliğindeki Ahdut HaAvoda’nın 
güdümündeki silahlı örgüt Haganah ve bunlar gibi Emek Hareketi’nden gelen sivil 
beyin takımının bir icadıydı (Khalidi, 1988; Pappe, 2007; Masalha, 1988). 
Filistinlilerin yaşadıkları köyler ablukaya alınıyor, insanlara köylerini terk 
etmeleri için belli bir süre veriliyor, kaçıp gitmeyenler zor yoluyla köylerden 
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çıkartılıyor, bina ve mülkler yerle bir edilerek eski sahiplerinin izleri artık adı İsrail 
olacak ülkeden büyük bir ivedilikle siliniyordu. Bu terör ve talan, savaşın ardından 
da devam ettirilmiştir. Nisan-Mayıs 1948’de yaklaşık 200-250.000 Filistinlinin 
dalet planı kapsamında sürgün edilmesinin (Bosma, 2010: 209-201), savaşın sona 
erdiği 1949 Mart’ına kadar sürgün edilenlerin sayılarının 700-750.000’e 
çıkmasının ardından, 1949-52 yılları arasında İsrail sınırları içerisinde yaklaşık 40 
köy daha işgal edildi, boşaltıldı ve ortadan kaldırıldı (Pappe, 2007: 202); 
evlerinden sürüldükleri halde İsrail sınırları içerisinde kalan bu 150-200.000 
civarındaki Müslüman ve Hristiyan Arap11, “İsrail içerisindeki mülteciler” olarak 
adlandırılmaktadır (Al‐Haj, 1988: 149-151). Bu grup acımasız bir sıkıyönetim 
rejimine tabi tutulmuş, topraklarına yabancılaştırılmış ve nüfusları İsrail içerisinde 
Negev ve Celile başta olmak üzere küçük, kontrol altında ve izole edilmiş 
noktalarda yoğunlaştırılmıştır (Tekdal Fildiş, 2017: 82-83). 

Emek Hareketi’nin en radikal sol unsurlarının dahi, Yahudi çetelerin 
yarattıkları korku ve terör neticesinde yurtlarını bırakıp kaçmak zorunda kalan 
Filistinlilerin boşalttıkları topraklara çöreklenme konusunda radikal sağ eğilimli 
revizyonist-Siyonistlerden ve dindar-muhafazakar kesimlerden daha mahir 
olmaları (Pappe, 2007: 202) ilginç ve sosyalist-Siyonist geleneğinin Filistin 
meselesine yaklaşımının ipuçlarını vermesi bakımından da önemli bir detaydır.12 
Diğer bir anlatımla, sol geleneğin Araplara karşı genel tutumu en başından 
itibaren aşırı milliyetçi ve ayrıştırıcıydı. Geleneğin ortodoks unsuru olan, Ahdut 
HaAvoda-Mapai-İşçi Partisi çizgisi daha Yişuv döneminden itibaren manda 
devletinin Arap vatandaşlarını emek piyasasından dışlamıştı. Toprağın ve emeğin 
fethi, ülkenin ve iş gücünün İbranileştirilmesi, Yişuv döneminde en çok üzerinde 
durulan iki temel politikaydı (Lockman, 2012: 12, 31). Ahdut HaAvoda-Mapai 
güdümündeki liderlik, mümkün olduğunca fazla alana yayılmak, daha fazla 
toprağa sahip olmak ve bu toprağın üzerinde ortaya çıkartılan iş gücünden 
Arapları dışlamak şeklinde bir strateji izlemiştir. Bu strateji Gazze şeridi, Sina 
yarımadası, Golan tepeleri ve Batı Şeria’nın işgal edildiği 1967 yılına kadar, İşçi 
Partisi nezdinde sorunsuz işleyecektir. Yer adları değişmiş, Filistin 
yerleşimlerinin büyük kısmı yok edilmiş, ülke, İsrail’in bağımsızlığının ilk yirmi 
yılında İbranileştirilmiştir. Askeri sıkı yönetim rejimine tabi olan İsrail vatandaşı 
Filistinliler, dışlanmış, siyasal ve ekonomik anlamda izole edilmiştir. Ancak 
Filistinlilere ilişkin tüm bu zulüm ve ayrımcı faaliyetler devletin uluslararası 

                                                      
11 İsrail sınırları içerisinde kalan Dürziler bu sınıflandırma içerisine girmemektedir (Al‐Haj, 1988: 
151).  
12 Halbuki Hapoel Hatzair (genç işçiler) adındaki söz konusu parti o dönemde Ahdut HaAvoda ve 
Ben Gurion idaresinde olan işçi sendikasının (histadrut) Arapları emek piyasasından dışlayan 
politikalarına karşı çıkıyor, Arapların da katılımına açık sendikal faaliyetler düzenliyor ve daha 
manda döneminde iki devletli bir çözümü destekliyordu. Parti 1948 yılında Ahdut HaAvoda ile 
birleşerek Mapam’a, 1997’de de Meretz’e dönüştü. Bu hareket bugün de İsrail’de Barış yanlıları 
ve iki devletli çözüm taraftarlarının bir araya geldiği bir platform olma özelliğini sürdürmektedir. 
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hukuk ve uluslararası kamuoyu tarafından tanınan legal 1948 sınırları içerisinde 
cereyan ediyordu. 1967 savaşından kazanılan topraklar ve İsrail egemenliği altına 
giren milyonlarca Arap, İşçi Partisi’nin nasıl yöneteceğine karar veremediği, 
neticelerini hesap edemediği bir olguydu. Bu plansızlık ve kararsızlık 1967’den 
sonra Mizrahi Yahudiler ile ilgili durumun yarattığı itki ile de birleşerek İsrail 
siyasetinde yapısal bir dönüşüme neden olacaktır. Haziran 1967 Savaşının 
yarattığı yeni gerçekliği değerlendiren Likud, Mizrahileri de arkasına alarak yarım 
asırlık sosyalist Siyonizm hegemonyasına son verecektir. Haziran savaşının 
ortaya çıkardığı neticeler ve İşçi Partisi’nin bu neticelerle ilgili kendi sonunu 
hazırlayan tutumuna geçmeden önce aşağıda Mizrahi Yahudiler meselesi ve 
devletin kuruluşundan itibaren Emek Hareketi ve üyelerinin bu meseleye 
yaklaşımları genel hatlarıyla ele alınacaktır.  

Mizrahi Yahudiler Meselesi ve İşçi Partisi’nin Yaklaşımı 

İdeolojik kökleri Rusya ve Doğu Avrupa’da bulunan İşçi Partisi ve selefleri, 
İsrail’de bulunan tüm Yahudileri temsil etme iddiasında olsalar da, gerçek 
kimliklerini, ideolojik köklerinin bulunduğu Doğu Avrupa’dan göç ederek 1948 
öncesi Filistin Yahudi toplumunu oluşturan Aşkenazların yani kendilerini devletin 
esas sahipleri olarak gören beyaz Yahudilerin siyasal-kültürel-ekonomik 
eğilimlerinde bulmuşlardır. Bu nedenle İşçi Partisi geleneği ve esas temsil ettiği 
Doğu Avrupalı Aşkenaz nüfus, 1950’lerde İsrail’e yapılan göç dalgasını absorbe 
etmekte güçlük çekmiştir. 1948’de Filistin’de bulunan yaklaşık 717.00013 
(Lipshitz, 1998: 1) Yahudi’nin %77’si Aşkenaz’dı (Smooha, 2008: 1). Bağımsızlık 
ilanından sonra İsrail’e yönelen iki büyük göç hareketinden ilki olan 1950 dalgası 
aslında Mizrahiler kadar Aşkenazları da ihtiva ediyor, göç eden yaklaşık bir 
milyon Yahudi’nin yarısını Avrupalı Aşkenazlar yarısını da Mizrahiler 
oluşturuyordu. Ancak bu dalganın Aşkenaz unsurları, ülkede halihazırda yerleşik 
bulunan nüfusa hızla karışır ve Yişuv kültürüne ayak uydururken, ülkeye göç eden 
Asyalı Yahudiler için aynı şey söz konusu olamadı. Bu nedenle 1950’lerdeki göç 
dalgası, İsrail toplumsal belleğinde gelenlerin yarısı Aşkenaz olduğu halde 
(Smooha, 2008), sadece yerleşik kültüre bir türlü uyum sağlayamayan Mizrahiler 
ve onların entegrasyonlarına ilişkin problemlerle hatırlandı.14 Mizrahiler 

                                                      
13 İsrail’in 1948’deki Yahudi nüfusu literatürde, 600.000 ile 750.000 arasında değişen sayılarda 
verilmektedir. Örneğin Kudüs İbrani Üniversitesi Coğrafya kürsüsünden Gabriel Lipshitz bu 
sayıyı 717.000 olarak verirken (Lipshitz, 1998), Hayfa Üniversitesi Sosyoloji kürsüsünden Sammy 
Smooha 630.000 olarak vermektedir (Smooha, 2008).  
14 Smooha’ya göre İsrail’e göç eden grupların topluma asimilasyonlarının başarı düzeyini etkileyen 
beş faktörden söz edilebilir. Bunlar ilki grubun topluma asimile olma motivasyonudur.  İkincisi 
grubun büyüklüğüdür. Gruba dahil olanların sayısı ne kadar büyükse grubun ülke içerisinde belirli 
bir bölgede yoğunlaşma eğilimi artmakta ve asimilasyona ilişkin eğilim ve fırsatları azalmaktadır. 
Üçüncü faktör grubun halihazırda İsrail’de bulunan yerlilere olan etnik, dini, kültürel, 
sosyoekonomik benzerliğidir. Benzerlik ne kadar fazlaysa asimilasyon imkanı da o denli 
artmaktadır. Dördüncü faktör yeni gelenlerin maddi ve insani sermayeleridir. Maddi güç ve insani 
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yüzyıllardır beraber yaşadıkları Müslüman komşuları ile paylaştıkları kültürü 
beraberlerinde getirmişlerdi, eğitim seviyeleri 1950’lerde ülkeye gelen 
Aşkenazlardan düşüktü ve ekonomik durumları kötüydü.15 Farklı dinsel 
geleneklere sahiptiler ve farklı Sinagoglara tabiydiler. Ne kültürel ne 
sosyoekonomik ne de fiziksel anlamda İsraillilere benziyorlardı.  

Mizrahilerin İsrail toplumu içerisinde asimile olabilmeleri, yukarıda sayılan 
engeller kadar sosyalist Siyonizm ve bu ideolojiye mensup liderlerin ideal Yahudi 
kimliğine ilişkin ön kabulleri nedeniyle de mümkün olamadı. Mapai ve onun 
yönetici elitleri yeni Yişuv ve İsrail’i tarihin ethosu, burada yaşayan ve İsrail’i inşa 
eden Yahudileri de diaspora Yahudilerinden farklı yeni Yahudiler yani sabralar 
olarak görüyorlardı (Almog, 2000). Hristiyanların yüzyıllardır Yahudilere karşı 
ortaya koydukları ön yargılar ve yakıştırmaları bir anlamda devralan ve kabul 
eden bu yaklaşıma göre, Yahudiler diasporada tembellik, korkaklık, pısırıklık, 
şark kurnazlığı gibi huylar edinmişlerdi. Filistin’de ise yüzyılın başından beri 
tarlaları sürüp ürün elde eden, cephede vatanı için savaşan, planlayan, başaran ve 
elde eden güçlü, dürüst, çalışkan, zeki bir Yahudi tipi oluşmuştu. Bu Yahudi 
yüzyıllardır yaşadığı Avrupa’dan pozitivizm ve rasyonalizmi, felsefeyi, estetik 
beğeniler ile etik ilkelerini almıştı. Doğulu Yahudi pis, tembel, beceriksiz, korkak, 
zevksiz, düşük zekalı ve içten pazarlıklıydı. Ana dilleri İsrail’in düşmanlarının 
yani Arapların dili olan bu Yahudiler, kesinlikle devletin makbul vatandaşları 
değillerdi zira, inşa edilme aşamasında olan ulus devletin tahayyül ettiği, ders 
kitaplarında okutup bellettiği yeni Yahudi kimliğinin temsil ettiği ne varsa 
Mizrahiler bunun tam zıddını temsil ediyorlardı. Bu durum Mapai ve devletin en 
önde gelen isimlerinin konuyla ilgili yorumları üzerinden de teyit edilebilir. Ben 
Gurion’a göre Hitler İsrail devletinin taşıyıcısı, ana iskeleti ve merkezi unsuru 
olacak, bu devletin kurulmasını gerçekten arzu eden Avrupalı Yahudileri yok 
etmiş bu nedenle genel olarak Yahudilerden ziyade İsrail devletinin inşasına zarar 
vermişti. Mizrahi Yahudiler ise ona göre Avrupalı Yahudilerin yokluğunda 
ihtiyaç duyulan işgücünü karşılamaları için İsrail’e getirilmiş bir kitleydi; bu 
bakımdan Amerika’ya getirilmiş Afrikalı kölelere benziyorlardı (Massad, 1996: 
56). Moshe Sharett’e göre bir ülke inşa etmek için Kuzey Afrikalı Yahudilere 
güvenilemezdi; Doğu Avrupalı Yahudilerse güvenilir ve saygıdeğerlerdi. Ben 

                                                      
gelişmişlik arttıkça asimilasyon eğiliminin de arttığı gözlemlenmiştir. Beşinci faktör yeni gelenlerle 
yerleşikler arasındaki akrabalık ve dostluk bağlarıdır. İsrail’de halihazırda dost ve akrabaları 
bulunanlar topluma daha hızlı asimile olmaktadır. Son olarak göçmenlerin fiziksel görünüşleri de 
asimilasyon olanaklarını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir (Smooha, 2008).  
15 Aslında Mizrahilerin ekonomik durumları yüzyıllardır yaşadıkları İslam ülkelerinde kötü 
değildi; 1950’li yıllarda vuku bulan toplu yer değiştirme dalgası nedeniyle fakirleşmişlerdi (Meir-
Glitzenstein, 2004). Mizrahilerin ekonomik durumlarının kötü olmasının sebebi, İsrail 
kurulduktan ve Arap-İsrail çatışması husule geldikten sonra bu insanların gerek Siyonist 
propaganda makinesi ve İsrail gizli servisi gerekse de yaşadıkları ülkelerde ortaya çıkan milliyetçi 
hareketler tarafından apar topar yurtlarını bırakarak İsrail’e göçmeye zorlanmalarıdır.  
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Gurion’a göre Faslı Yahudiler eğitimsizlerdi, kültürleri Araplarınkine benziyordu 
ve bu kültürün İsrail’e taşınmasına müsaade edilemezdi. Ona göre yeni devletin 
yöneticilerinin (İşçi Partisinin) görevi bireyler ve toplumları yozlaştıran Arap ve 
Levant kültürünün ülkede yer etmesinin önüne geçmek, Avrupa diasporasında 
kristalize olan hakiki Yahudi değerlerini muhafaza etmekti (Massad, 1996: 56-57).  

Bu oryantalist yaklaşım İşçi Partisi’nin Mizrahilere ilişkin politikalarına 
sızmış Avrupa ve Amerika’dan yeni göç eden Yahudilere ülkenin en verimli 
arazileri tahsis edilir, bu Yahudiler yurtlarından sürülen Araplardan kalma sağlam 
meskenlere yerleştirilirken, Mizrahiler en verimsiz bölgelere, ıssız güney çöllerine, 
sınır bölgelerinde kurulan geliştirme şehirleri”ne yerleştirilmişlerdir (Yiftachel, 
2000). Bu bölgelere yerleştirilmeyenler ise büyük şehirlerin çeperlerinde kurulan 
mülteci kampı benzeri gecekondu mahallelerinde yaşamaya mahkum edilmiş, 
Avrupalı Yahudilere sunulan sosyal imkanlar ve devlet yardımlarından mahrum 
bırakılmış, ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulmuş, yerel ve ulusal 
düzeyde siyasal örgütlenmelerinin önüne bizzat İşçi Partisi tarafından aşılmaz 
engeller koyulmuştur (Massad, 1996: 59).  

1967 Savaşının 1977 Dönüşümünü Hazırlayan Neticeleri ve İşçi Partisi 
Hegemonyasının Sonu 

1967 savaşının yarattığı yeni durumun İsrail’de seçmenlerin oy tercihlerini 
İşçi Partisi’nden Likud’a doğru yönelten, radikal dinci partilerin ise geleneksel 
rollerinden sıyrılarak pro-aktif bir siyaset izlemeye başlamalarına neden olan, 
siyasetteki ağırlıklarını arttıran biri dolaylı biri de doğrudan iki neticesi oldu. 
Doğrudan netice, 1920’lerin ilk yarısından beri örgütlenerek Tevrat’ta Yahudilere 
vaat edilen toprakların tamamı üzerinde bir devlet tesis etme idealinin peşinden 
giden revizyonist Siyonistlerin ve revizyonistler gibi aktif bir siyaset yürütmeseler 
de aynı görüşte olan dindar Siyonistlerin, artık bu ideallerini gerçekleştirebilecek 
somut bir zemine kavuşmuş bulunmaları ile ilişkilidir. Batı Şeria’nın işgali, 
Yahudilerce kutsal kabul edilen ve tanrı tarafından kendilerine vaat edildiğine 
inanılan Yehuda ve Samiriye topraklarının tamamı üzerinde, “iki bin yıl sonra ilk 
kez” kontrol sağlama olanağı yarattığından, İşçi Partisi’nin, Arap ülkeleri ile 
yapılacak kalıcı bir barış karşılığında bu toprakların önemli bölümünden 
çekilebileceği yönündeki tutumu16 gelenekçi ve dindar kesimler üzerinde partiye 
karşı negatif duygular uyandırdı.  

Dolaylı netice ise halihazırda İşçi Partisi politikalarına karşı hoşnutsuzluk 
besleyen, İşçi Partisi’nin sosyalist Siyonist politikaları ile sistemden dışlanmış ve 

                                                      
16 İşçi partisinin en nihai kertede toplum nezdinde marjinalleşmesine neden olan bu tutum ve 
politikalara aşağıda İşçi Partisi’nin 1967 savaşının yarattığı yeni realiteye ilişkin çelişkili 
yaklaşımı, Likud’un sözü edilen realiteyi nasıl değerlendirdiği ve Mizrahilerin bu yeni realiteye 
verdikleri tepkiler çerçevesinde değinilmektedir.  
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iç öteki haline getirilmiş Mizrahi Yahudilerin, toplumsal konumlarından 
kaynaklanan öfke ve memnuniyetsizliklerini, revizyonistlerle din eksenli 
Siyonistlerin pompaladıkları radikal dinci ve milliyetçi öfke seliyle birleştirmiş 
olmalarıdır.  Batı Şeria’nın 1948 sınırları çerçevesinde bir kalıcı barış karşılığında 
Araplara terk edilebileceği söylemleriyle kabaran dinsel-milliyetçi hoşnutsuzluğu, 
Mizrahilerin 30 yıllık ezilmişlikleriyle, popülist söylemler üzerinden 
bağdaştırmayı başaran Likud, bu sayede, Emek Hareketi’nin Filistin-İsrail Yahudi 
toplumu ve siyasetindeki yarım asırlık hegemonyasına son vermiştir.  

Batı Şeria’nın İşgali ve Likud ile Radikal Dinci Partilere Siyaset Alanı Açılması 

Bugün İsrail’de iktidar partisi olan Likud’un ideolojik temelleri Siyonist 
hareket içerisinde 1920’li yılların başına giden ayrışmada yatmaktadır. Başını 
Zeev Vladimir Jabotinsky’nin çektiği bir grup, gerek Britanyalılar gerekse de 
Araplarla ilişkiler bakımından, Yişuv’u idare eden sosyalist Siyonist kamptan 
ayrılıyor, Filistin’de Yahudilerin çoğunlukta olacakları bir devlet kurulabilmesi 
için daha aktif, gerçekçi ve sert bir politika izlenilmesini öneriyordu. Hareket, 
Britanyalılar ve sosyalist Siyonistler tarafından baskılanıp dışlanınca, Jabotinsky  
de Siyonizm’in halihazırdaki orta yolcu politika ve yaklaşımlarına karşı alternatif 
olarak, 1925 yılında Revizyonist Siyonist Örgüt’ü kurdu (Cohen, 2007: 31). 
Siyonist hareketin Filistin’de bir Yahudi devleti kurma idealinin ötesinde vaat 
edilen topraklar üzerinde bir “Büyük İsrail” kurmayı planlayan revizyonist 
Siyonistler, İşçi Partisi tarafından en başından beri gayri meşru ve gayri ciddi 
olmakla itham ediliyor ve kamuoyunda ciddiye alınmamaları için 
yıpratılıyorlardı. Ben Gurion ve İşçi Partisi, gerek Yişuv döneminde gerekse de 
1948’den sonra revizyonistleri hükümet kademelerinden uzak tutmuş, bastırmış 
ve kamuoyu nezdinde marjinal ve değersiz göstermiştir (Galanti, 2016: 494). 

 Revizyonistlerin, sosyalist Siyonistlerin bu markajını baypas 
edememelerinin en önemli sebebi ideallerini üzerinde gerçekleştirmeyi hayal 
ettikleri “Yehuda ve Samiriye” nin büyük bir kısmının fiilen Ürdün’ün egemenliği 
altında olmasıydı. Altı gün savaşı sonrasında Gazze Şeridi, Golan Tepeleri, Sina 
ve Kudüs’ün doğusunun yanında Batı Şeria’nın da işgal edilmesi ve Tevrat’ta geçen 
Yehuda-Samiriye topraklarının tamamı üzerinde kontrol sağlanmış olması, 
revizyonistlerin ideallerini basit bir hayalin çok ötesine taşımış oldu. Bilindiği gibi 
Yahudilik dininin kutsal metinlerine göre,  İbraniler, kendilerine tanrıları Yahve 
tarafından vaat edilen topraklara peygamber Yeşu önderliğinde, Ürdün Nehri’nin 
doğusundan girmiş ve buralarda yaşayan çeşitli kavimleri Tanrı’nın inayetiyle 
bulundukları yerlerden çıkartarak bölgeyi yurt edinmişlerdir. Tevrat’ta isimleri 
anılan İbranileri, kendi ataları sayan çağdaş Yahudiler de bu nedenle, Batı Şeria 
topraklarını kutsal vatanlarının bir karışından bile vaz geçilmesi şer’en mümkün 
olmayan bir parçası addetmektedirler.  
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1967 savaşı sonrasında gerek Ağlama Duvarı’nın (Kotel) da içinde 
bulunduğu tapınak tepesi, gerekse de Batı Şeria’da bulunan diğer kutsal 
mekanların ele geçirilmiş olması, inançlı Yahudiler nezdinde Tanrı’nın verdiği 
binlerce yıllık sözün gerçekleşmesiydi. Batı Şeria’daki kutsal mekanlar içerisinde 
Yusuf’un Nablus’ta bulunduğuna inanılan kabri ve Abraham, Sara, Ishak, Yakup, 
Rebeka ve Leah’nın El-Halil’de (Hebron) bulunduğuna inanılan kabirleri gibi 
Yahudiler için çok kutsal olan mekanlar bulunmaktaydı. Bu durum devletin ve 
toplumun seküler kimliğine, vatandaşlık kimliğinin içeriğine, devletin sınırlarına, 
Araplarla olan ilişkilere dair, Taksim Planı kabul edildiğinde kapandığı varsayılan 
yapısal tartışmaları yeniden açtı ve tartışma konusu haline getirdi (Shamir, 2016: 
481).  

Aslında kuramsal ve ideolojik perspektiften bakıldığında da sözü edilen 
yapısal tartışmaların yeniden açılmasının sosyo-psikolojik zemininin halihazırda 
İsrail siyasetinden bağımsız olarak hazırlanmış bulunduğunu ifade etmek yerinde 
olacaktır. Clark ve Lipset, sınıf konseptinin ölmüş bulunduğunu ilan ettikleri 1991 
tarihli meşhur makalelerinde, 1970’li yıllardan itibaren toplumsal hiyerarşi ve 
katmanlaşmayı yaratan değişkenlerin çeşitlendiğini, toplumsal-kültürel 
aidiyetlerin sınıfın yerini aldığını savunmaktadırlar (Clark ve Lipset, 1991). 
Benzer şekilde Jan Pakulski ve Malcolm Waters da 1970’li yıllardan itibaren 
klasik sınıf kavramının sosyo-politik merkeziliği ve önemini yitirerek yerini yeni 
toplumsal ilişkiler ve hareketlere bıraktığını öne sürmüşlerdir. Buna göre siyasal 
yelpazenin sağı etik ve etnisite, sol kanat ise cinsiyet, insan hakları, ekoloji, 
vatandaşlık hakları gibi meseleler etrafında konsolide olmaya başlamıştır 
(Pakulski ve Waters, 1996). Asher Arian ve Michal Shamir’e göre, gerek dünyada 
gerekse de İsrail’de sınıf, siyasal tercihleri belirleyici bir faktör olmaktan çıkarken 
etnisite, din, dilsel farklar, parti sistemlerini, büyük siyasal dönüşümleri etkileyen 
ve belirleyen faktörler haline gelmiştir (Arian ve Shamir, 2008: 688-689).17 Bu 
durum revizyonist geleneğin Herut ve Gahal’den sonraki temsilcisi olan Likud’a 
kendi ideolojisi ve ajandası doğrultusunda daha geniş bir siyaset alanı açmıştır. 
İnsanların, siyasal olanın artık sınıf değil kimlikler olduğunu düşünmeye 
başladıkları, sosyo-ekonomik realitenin parametrelerinin değişmiş gibi göründüğü 

                                                      
17 Yukarıda adı geçen yazarlar 1970’lerin sonlarından itibaren sınıf kavramının toplumsal grupların 
siyasal eylemlerinde merkezi bir referans noktası olmaktan çıktığını öne sürmektedirler. Bu tespit 
doğru olmakla birlikte, sınıf kavramının dayandığı sosyo-iktisadi zemin öylece durmakta, 
emekçiler her geçen gün haklarının daha fazla minimize ve marjinalize edildiği, emeğin her geçen 
gün sermaye ve iktidar karşısında daha fazla zayıfladığı bir dünyada yaşamaktadırlar. Kimlik ve 
kültürel aidiyetlerin, siyasetin üzerinden yürütüldüğü en önemli referans noktaları haline gelmesi-
getirilmesi, belki de sermaye ile ortaklık içerisinde bulunan iktidarın kendisini üzerinden kurduğu, 
çağdaş bir teknolojidir. Ancak burada kimlik, kültürel aidiyetler ve sermaye-iktidar bloğu 
arasındaki ilişki ifşa edilirken, günümüzde madunların siyasal mücadelelerini, kimlik siyaseti 
üzerinden yürütmekte oldukları, söz konusu ifşanın, ifşayı yapan gözlemciye madun (bu 
makalenin ele aldığı konu çerçevesinde Filistinliler) adına konuşma hakkı sağlamayacağını da not 
etmek gerekmektedir.  



AP Yunus Can POLAT 

391 
 

–ya da gösterildiği– bir çağda, Emek Hareketi’nin ajanda ve söylemlerinin artık 
daha az gerçekçi bulunması, din ve kimlik siyaseti yapan Likud’un, Mafdal, 
Agudat Israel gibi partilerin söylemlerinin daha satın alınabilir hale gelmesi 
şaşırtıcı değildir.  

İşçi Partisinin İsrail siyasetindeki gücünün yarısını, sosyalist Siyonist 
ideolojinin devletin kurucu ideolojisi olmasından, Emek Hareketi ve elitlerinin de 
devletin kurucu elitleri olmasından alıyorsa diğer yarısını da sahada Histadrut 
(Yahudi işçi sendikası) üzerinden gerçekleştirdiği eylemlerinden alıyordu. Ben 
Gurion’un dizayn ettiği bu düzen, kamu kaynaklarının, kurumlarının ve idari 
mekanizmaların, aslında devasa bir işveren birliği gibi hareket eden Histadrut 
tarafından –dolayısıyla İşçi Partisi tarafından- denetlenmesi ve kontrol edilmesine 
dayanıyordu. Ancak 1960’ların sonları ve 1970’li yıların başlarına gelindiğinde 
Histadrut gerek işçiler nezdindeki itibarının düşmüş olması gerekse de karıştığı 
usulsüzlük ve rüşvet skandalları ile yozlaşmış ve İşçi Partisi’ne maddi ve moral 
destek veremez konuma düşmüş durumdaydı (Perlmut, 1977: 137). Sınıf 
kavramının ifade ettiği değerin kamuoyu nezdinde azaldığı, kimlik ve kültürel 
aidiyetlerin öne çıkartıldığı ve Histadrut’un Yişuv zamanından kalma geleneksel 
fonksiyonunu sürdüremediği böyle bir konjonktürde, Golda Meir ve Yitzhak 
Rabin hükümetlerinin elde edilen toprakların geleceğine ilişkin çelişkili tutumları, 
İşçi Partisi hegemonyasının sonunu getirmiştir. Gerek Meir gerekse de Rabin, 
İsrail’in, 1948 sınırları temelinde yapılacak bir barış çerçevesinde işgal edilen 
topraklardan -ya da İsrail medyası ve akademisinde anıldığı şekliyle ‘bölgeler’den- 
kısmen de olsa çekilebileceğine ilişkin bir yaklaşım benimsemiş, bu yaklaşım 
“bölgeler”i kutsal Yehuda ve Samiriye’nin bir parçası olarak gören kamuoyu 
bileşenleri tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmıştır.  

Bu noktada İşçi Partisi’nin yaklaşımını daha iyi izleyebilmek üzere İsrail’de 
siyaset yapıcıların pozisyon ve açıklamalarına yer vermek yerinde olabilir. Mart 
1969’da İsrail Başbakanlığına gelen ve ülkeyi Temmuz 1974’e kadar yöneten 
Golda Meir, 1973’de Foreign Affairs’de yayınlanan makalesinde İsrail’in 
muhtemel bir barış karşılığında 1967’de işgal edilen toprakların tamamından 
değilse de önemli bir kısmından çekilebileceğini ifade etmiştir (Meir, 1973: 451-
452).  

“Birden çok kez açıkça ortaya koyduğum gibi: Biz sınırlar 
meselesi üzerinde bir müzakereye açığız ve mevcut ateşkes 
hatlarının nihai barış sınırları olması gerektiğini asla öne 
sürmedik. İsrail’in sınırları savunulabilir olmalıdır ve 1948 
sınırları belirli bir kırılganlık ile malul idi; öte yandan biz yeni 
sınırlar konusunda fedakarlık yapmaya hazırız” (Meir, 1973: 
455).  
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Benzer şekilde Temmuz 1974 ve Nisan 1977 tarihleri arasında başbakanlık 
yapan Yitzhak Rabin de Araplar ile yapılacak bir barış için İsrail’in topraklar 
konusunda fedakarlık yapması gerektiğini ve yapabileceğini düşünüyordu. Zira 
İsrail’in ABD’den bulduğu diplomatik destek ve maddi yardımlar ABD ile 
ilişkilerin olumlu bir biçimde seyretmesine bağımlıydı (Inbar, 1977: 28). ABD ise 
bölgede Arapları ve İsraillileri aynı anda tatmin edebilecek bir barış düzlemi 
oluşturmak isteğindeydi. Zira bu düzlemin Mısır ve Suriye gibi ülkeleri 1967’de 
kaybettikleri toprakları geri kazanabilmek adına SSCB’nin güdümünden 
çıkartabileceği düşünülüyordu. Halihazırda Batı taraftarı olan Ürdün Haşimi 
Krallığı’nın ise Batı Şeria üzerindeki tasavvurlarının tatmin edilmesi üzerinden, iç 
siyasette yaşadığı açmaz ve güçlüklerin aşılabilmesi, kralın güçlendirilmesi 
tasarlanıyordu. İlk Rabin hükümetinin toprak konusunda yapabileceğini ifade 
ettiği fedakarlık tam da bu iki bağlamda, İsrail’in dış destek ihtiyacı ve ABD’nin 
bölgeye ilişkin tasarıları çerçevesinde değerlendirilmelidir.  

Ancak üst sayfalarda belirtildiği gibi İşçi Partisi’nin sınırlara ilişkin siyasası 
tek yanlı ve kararlı bir politika değildi. Hem Meir döneminde hem de sonrasında, 
muhtemel bir barış için işgal edilen toprakların önemli bölümünden feragat 
edilmesi gerektiğinin farkında olan İşçi Partisi, Rabin’in ilk hükümeti döneminde 
ABD’nin yoğun baskılarına rağmen yerleşim siyasetinden geri durmayı 
reddetmiş, Maale Adumim bölgesinde yeni yerleşimler oluşturmayı sürdürmüştür 
(Inbar, 1977: 30). Rabin kişisel olarak güvenlikçi politikaların öneminin farkında 
olmakla birlikte, Batı Şeria’daki Filistinlilerin siyasal kimliklerini ve bu 
topraklarda var olma haklarını da reddedemiyor, bu iki durumun aynı anda var 
olması süregiden çatışmaya ilişkin İşçi Partisi yaklaşımlarında birtakım sapmalara 
ve git-gele neden oluyordu (Ben‐Yehuda, 1997: 204). Bu gelgit ve sapma durumu 
da 1977’ye gelindiğinde sınırlara ve kutsal topraklara ilişkin daha net, kararlı ve 
tutarlı bir pozisyon alan Likud’un toplum nezdindeki meşruiyet ve inandırıcılığını 
arttırırken, İşçi Partisi’nin kredisini kamuoyu nezdinde tüketmediyse de sarstı.  

Aslında 1967 savaşı Emek Hareketi ve Mapai içerisinde de “bölgeler”in 
akıbetine ilişkin bölünmelere neden olmuş, ülkedeki klasik güç dengesini alt üst 
etmiştir. Parti içerisinde “bölgeler”in kesinlikle Araplara terk edilmemesi ve ilhak 
edilmesi gerektiğini savunan Eretz Israel grubu ve işgal edilen toprakların barış 
karşılığında iade edilmesi ile Batı Şeria’da bir Filistin devleti kurulmasını savunan 
Yeni Sol adı altında iki fraksiyon ortaya çıkmıştır (Perlmutter, 1977: 142). Özelde 
Mapai genel olarak da sosyalist Siyonizm içerisindeki bu bölünme muhafazakar 
siyasetin lehine bir kırılma yaratmış, Gahal ve sonrasında Likud’un oyları 
istikrarlı bir artış göstermiştir (Shamir ve Arian, 1982: 315-316).  

Ancak 1967 savaşında işgal edilen bölgeler üzerindeki tartışmaların İsrail 
siyasetinde dramatik bir dönüşüm yaratmış olmasının tek sebebi, “bölgeler” ile 
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bunların geleceğine ilişkin tartışmaların, muhafazakar ve milliyetçi toplumsal 
grupları alarm haline geçirmiş olması değildir. 1948 sınırları temelinde inşa 
edilecek bir barış karşılığında İşçi Partisi’nin “bölgeler”den çekilme sinyali vermiş 
bulunması, Yahudi dini ve milliyetçi kimliğini uyarmıştır; ancak 1967 savaşında 
işgal edilen toprakların İsrail siyaseti açısından kimliksel aidiyetlerin ötesinde de 
karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılık, 1967 savaşının İsrail Yahudi toplumunda bir 
yok edilme korkusunu tetiklemiş bulunmasıyla ilgilidir. Kuşatılmışlık, savunma 
ve teyakkuz halinde olma gerekliliği ve yok edilme korkusu, milli güvenliği 
siyasetin en yoğun tartışılan ve ilgi duyulan konusu haline getirmiştir. Böyle bir 
ortamda, Golan Tepeleri, Sina, Gazze Şeridi ve Batı Şeria, savunma stratejileri 
bakımından önemli hale gelmiş (Galanti, 2016: 492), “düşman kuvvetler” ile İsrail 
orduları arasında tampon görevi görebilecek, “bölgeler”den çekilmeyi tasarlamak, 
ideolojik bir gevşeklik olduğu kadar askeri zafiyet yaratacak yersiz ve yanlış bir 
hamle olarak da görülmüştür.  

Altı gün savaşının ardından yapılan ilk parlamento seçimleri olan 1969 
seçimlerinde İşçi Partisi iktidarı henüz kaybetmediyse de İsrail tarihinde ilk kez 
revizyonistleri eşit muhataplar olarak kabul etmek ve aldığı %21.7’lik oy oranıyla 
ülkedeki en büyük ikinci siyasal güç odağı haline gelen, Likud’un selefi Gahal ile 
koalisyona gitmek zorunda kalmıştır (Schachter, 1972: 471). Ayrıca bu seçimlerde 
genel olarak sosyalist Siyonist partilerin oylarındaki düşüş de dikkat çekici ve 1977 
seçimlerindeki büyük dönüşümü haber verici niteliktedir. 1965 seçimlerinde 
Mapai ve Ahdut HaAvoda’dan oluşan sol blok 120 üyeli parlamentoda 46 
sandalye kazanırken, 1969’da sol blok yanına 1965 seçimlerinde tek başına 8 
sandalye kazanmış olan sosyalist Mapam ve Ben Gurion liderliğinde 10 sandalye 
kazanmış Rafi’yi (Knesset, 1965) almasına rağmen, 56 sandalyede kalmıştır 
(Knesset, 1969).  

Kendisine siyaset yapabilme alanı açılmış ya da mevcut siyaset alanı 
yukarıda üzerinde durulan maddi ve ideolojik dönüşümler ile genişletilmiş tek 
yapı Likud-revizyonist hareket değildir. Din eksenli düşünen kesimleri temsil eden 
partiler de bu yeni konjonktürden kendilerine düşen payı almışlardır. Radikal 
dinci partiler, bir taraftan dini duyguları ve kimliksel aidiyetleri öne çıkartarak 
kendi oy tabanlarını genişletmiş, bir taraftan da 1948’den itibaren Ben Gurion’un 
dizayn ettiği düzende kendilerine düşen İşçi Partisi’nin küçük koalisyon ortağı 
olma fonksiyon ve pozisyonu terk ederek, siyasette daha saldırgan ve pro-aktif bir 
tarz benimsemişlerdir. Bilindiği gibi, kuruluş döneminde ülke, Emek Hareketi 
önderliğinde İbranileştirilirken, devletin seküler kimliği muhafaza edilmiş, 
Mizrachi, Agudat Israel gibi aşırı dinci partiler, sınırlarını Mapai’nin çizdiği legal-
seküler sınırlar içerisinde kalmış ya da kalmaya zorlanmıştı (Avi-Hai, 1974: 65-
66). Yişuv’un kurucu ideolojisi olan sosyalist-Siyonizm’in ideolog ve aktivistleri 
tarafından belirli sınırlar içerisinde bir bakıma dizginlenmiş bulunan din eksenli 
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partiler, 1949’daki ilk Knesset seçimlerine Birleşik Dindar Cephe olarak girmiş ve 
%12 oy oranıyla 16 sandalye kazanmışlardı. Bu durum aşırı dinci partiler ittifakını 
1949’da Mapai ve Mapam’dan sonra Knesset’teki üçüncü büyük grup yapıyordu. 
Bu grup, David Ben Gurion’un teklifi üzerine, Mapai’nin hükümet ortağı olmuş, 
içişleri bakanlığı, mili eğitim ve göç bakanlıkları gibi kritik pozisyonları elde 
etmiştir (Al‐Haj, 1988). Böylece Ben Gurion’un dizaynıyla İsrail siyasetinde 1977 
yılına kadar devam edecek bir denge ortaya çıkmıştır. Buna göre devlet seküler, 
sol eğilimli Doğu Avrupalıların ağırlıkta olduğu Emek Hareketi tarafından 
yönetilecek, Mapai’nin otoritesi tartışmaya açık olmayacaktı. Bunun karşısında 
din eksenli partiler milli eğitim, göç, içişleri bakanlıkları gibi kritik pozisyonları 
elde ederek devletin Yahudi kimliğini seküler sınırlar içerisinde muhafaza edecek, 
seküler bir devlet içerisinde dindarların yaşam alanlarını ve haklarını 
koruyacaklardı. Bu koruma ve destek karşılığında da küçük koalisyon ortağı 
olarak, koalisyonların büyük ortağı Mapai’yi hükümette tutacak şekilde 
destekleyeceklerdi. Ben Gurion’un dizayn ettiği bu düzen 1977’ye kadar işlemiş, 
bugünkü İşçi Partisi’nin selefi Mapai ve din eksenli partiler yaklaşık 30 yıl sürecek 
bir tür ortak yaşam formu inşa etmişlerdir. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere 
1967 sınırları yarattığı yeni maddi ve psikolojik düzenle, revizyonist harekete 
olduğu kadar din eksenli partilere de siyaset alanı açmış, bu partilerin geleneksel 
rollerini bir tarafa bırakarak daha fazla iktidar elde etmeye ve kamuyu kendi 
manevi değerleri doğrultusunda daha fazla şekillendirmeye istekli hale 
gelmelerine neden olmuştur.  

1967 Sınırları ve Mizrahi Yahudiler 

Haziran savaşının İsrailli Yahudi seçmenlerin oy tercihlerini, müesses 
nizamı temsil eden İşçi Partisi’nden toprak, sınırlar, ekonomi politikası 
konularında revizyonist Likud’a ve daha küçük bir oranda olmak üzere radikal 
dinci partilere yöneltmesinin ikinci ve dolaylı sebebi, yukarıda da belirtildiği gibi 
Mizrahi Yahudilerle alakalıdır. Yukarıda da ele alındığı gibi, devletin kurucu 
unsuru olan Doğu Avrupalı Aşkenaz Yahudisi elitler, 1950’li yıllarda Müslüman 
ülkelerden İsrail’e gerek Mossad ajanlarının gerekse de bulundukları ülkelerdeki 
aşırı milliyetçi unsurların kışkırtmalarıyla göç etmek zorunda bırakılan 
Yahudileri, İsrail toplumunun iç ötekisi olarak kodlamış, bu insanlara bir nevi 
parya muamelesi yapmışlardı. Mizrahi Yahudiler, büyük şehirlerin çeperlerinde 
yer alan teneke mahallelerine ya da ülkenin en kurak, verimsiz ve sınırlara yakın 
yani güvenliksiz bölgelerinde kurulmuş “geliştirme şehirleri”ne yerleştirilmiş, her 
iki durumda da düşük bir gelir seviyesi ile kötü yaşam koşullarına mahkum 
edilmişlerdir. Tek Parti güdümündeki İsrail toplumu, ülkede ortaya çıkan 
zenginliği, tüm bileşenleriyle eşit oranda paylaşmamış, Avrupa’dan göç edip 
gelmiş olanlar ve onların torunları zenginlikten göreceli olarak daha fazla pay 
almışlardır.  
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Öte yandan Mizrahi Yahudilere karşı yapılan ayrımcılığın tek veçhesi, bu 
insanların sosyo-ekonomik paylaşımdan adil biçimde faydalanamamaları 
değildir. Mizrahiler ülkenin kurucu ideolojisinin ortaya çıkardığı ‘yeni Yahudi’ 
tipinin de bir bakıma zıddı ve ötekisi idiler. Doğu Avrupa kökenli Sosyalist 
Siyonist “Sabra”ya atfedilen çalışkanlık, çeviklik, zekilik, dürüstlük, güçlülük gibi 
ne kadar karakter özelliği varsa Mizrahi’ye bu özelliklerin tam tersi atfedilmiştir. 
Mizrahi Yahudi, geri kalmış, pis, yobazlık ve irrasyonelliğin hüküm sürdüğü 
düşman Arap ülkelerinden geldiği, Arapça konuştuğu, Araplara benzediği, 
Araplarla aynı müzikleri dinleyip aynı yemekleri pişirdiği için, aşağıdadır ve 
fakirliğe eğitimsizliğe, karmaşaya ve belirsizliğe mahkumdur. Arkasına medya, 
eğitim, akademi, sanat ve kamu kurumları gibi devletin tüm ideolojik araçlarını 
da alan bu oryantalist kibir, yıllar içerisinde bir yanıyla, Mizrahi Yahudi’nin, de 
‘aşağı’ toplumsal konumundan kendisini sorumlu tutmasıyla ve kendisine 
benzeyen Arap’tan, tam da kendisine benzediği ve ona kendi olduğu şeyi hiç 
durmadan hatırlattığı için nefret etmesiyle neticelenmiştir.18 Söz konusu 
oryantalist bakış açısı ve onun sosyoekonomik ve kültürel neticeleri bir yanıyla da 
Mizrahi’nin sosyalist Siyonizm’e, Aşkenazlara ve İşçi Partisi yönetimine 
yabancılaşmasına neden olmuştur. Ve en nihayetinde bir yönüyle de Mizrahi’nin 
dinine, Yahudiliğin kültürel sembollerine, tarihine, efsanelerine ve hurafelerine 
daha güçlü biçimde bağlanmasına neden olmuştur.  

1967 savaşı ve onun ortaya çıkardığı yeni durum, bu üç neticeyi, Mizrahileri 
revizyonist Siyonizm’e ve Likud’a yaklaştıracak şekilde birleştirmiştir. Diğer bir 
deyişle bu üç neticenin sınıf bilincinin gerilediği, kimlikler ile kültürel aidiyetlerin 
öne çıktığı bir konjonktürde birleşiminden kaynaklanan füzyon, Mizrahilerin 
Likud’u iktidara taşıyacakları bir siyasal ivmeye dönüşmüştür. Mizrahilerin, 
sosyalist Siyonist tek parti rejiminin soğuk yüzü tarafından itilmeleri, bir taraftan 
Mizrahileri din, kültür ve sembollere daha fazla yaklaştırırken bir taraftan da 
devleti din, kültür ve semboller üzerinden yeniden dizayn etme gayretinde olan 
revizyonistleri desteklemelerine neden olmuştur. Bu da Mizrahilerin Yahudilik 
dinini ve geleneklerini siyasal gündemlerinde öne çıkartarak önemsedikleri 
ölçüde, -artık dönüşmekte olan- devletin de sahibi haline gelmeleriyle 
neticelenmiştir. Ancak tüm bu sahiplenme ve Mizrahilerin revizyonistlerle 
işbirliği içerisinde rejimin içerisine çekilmeleri sürecinin 1967 sınırlarının ortaya 
çıkardığı yeni gerçeklik sayesinde mümkün olabildiğinin altını çizmek 
gerekmektedir.  

 

                                                      
18 Kimi yorumlara göre, Mizrahilerdeki bu Arap nefretinin müsebbibi, devletin sahibi olarak 
Mizrahilere “pis işlerini” yaptırmak isteyen Aşkenazların yönlendirmesi ve kışkırtmasıyla 
oluşmuştur (Weiss, 2014: 152). 
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3. 1977 SONRASI DÖNEM RADİKAL DİNCİ VE MİLLİYETÇİ 
PARTİLERİN HEGEMONYASI 

1967 savaşının ortaya çıkardığı yeni gerçekliğin hazırladığı siyasal 
dönüşüm, Mart 1977 seçimlerinde, ülkeyi 30 yıldır kesintisiz yöneten İşçi 
Partisi’nin iktidardan düşmesi, toplumun periferisinde yer alan bileşenlerin 
desteklediği revizyonist hareketin temsilcisi Likud’un iktidara gelmesi ile 
neticelendi. Bu dönüşümün İsrail siyasetini, toplumsal dinamiklerini, ulusal 
güvenlik yaklaşımını ve İsrail’in Araplarla olan ilişkilerini etkilememesi 
düşünülemezdi. Benzer şekilde bu kırılma, seküler, gelenekselci, dindar ve 
muhafazakarların, Aşkenazların ve Sefaradi-Mizrahilerin19 gündelik hayatlarını 
etkilemiştir. Makalenin bu son başlığı altında 1977 dönüşümünün günümüze 
değin uzanan etkileri iki başlık altında ana hatlarıyla özetlenmeye çalışılacaktır. 
Bunlardan ilki İsrail toplumunun doğrudan kendisi, ikincisi ise İsrail’in Filistinli 
Araplara ve Arap-İsrail sorununun çözümüne ilişkin yaklaşımı ile alakalıdır.  

İsrail Toplumunun Muhafazakarlaşması  

Başta “Temel Yasa: Knesset”,20 olmak üzere “Temel Yasa: İnsan Onuru ve 
Özgürlüğü”, “Temel Yasa: İkamet Etme Özgürlüğü” gibi yasalar (Kimmerling, 
2002: 1139), Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararlar (Masri, 2017: 2-4), siyaset, 
medya ve akademi çevrelerinin açıklamaları, İsrail’in kendisini “Yahudi ve 
demokratik” bir devlet olarak tanımlamakta olduğunu gösteriyor, 14 Mayıs 1948 
tarihli İsrail Bağımsızlık Bildirisi’nin ruhunun İsrail’in Yahudi ve Demokratik bir 
devlet olduğunu işaret ettiği iddia ediliyordu (Ichilov, Salomon ve Inbar, 2005: 
303). İsrail’in azınlıkların haklarını da gözeten demokratik bir devlet olduğuna 
ilişkin tüm bu görüş, iddia ve inanışlar, 18 Temmuz 2018’de kabul edilen “Temel 
Yasa: Yahudi Ulusunun Devleti Olarak İsrail Ulus Devleti” ile boşa çıkmış gibi 
görünmektedir. İsrail’in seküler toplum bileşenleri kadar uluslararası 
kamuoyunda da tepkiyle karşılanan bu değişiklik boşlukta oluşmamış, 1977’den 
itibaren revizyonist hareket ve radikal dinci partilerin İsrail siyasetini kararlı 
adımlarla dönüştürmesiyle mümkün olabilmiştir.  

30 yıl boyunca Ben Gurion’un dizayn ettiği düzenekte kendilerine biçilen 
rolü yerine getiren ve İşçi Partisi’ni destekleyen radikal Dinci Mizrachi Partisi 
içerisinde, Rabbi Avraham Yitzhak Kook ve oğlu Rabbi Zvi Yehudah Kook’un 
Siyonizm ile rabbani Yahudiliği harmanlayan görüşleri zaman içerisinde İsrail 

                                                      
19 Sefarad İbranice’de İspanya anlamına gelmektedir. 1492’sürgününde İspanya’dan kaçan 
Yahudiler dinsel yorum ve liturjilerini Asya ve Avrupa topraklarına taşımış, 8. yüzyıldan itibaren 
gelişmiş ve olgunlaşmış Yahudi kültürü ve dinsel yorumları doğuda yayılmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda doğuda yaşayan Yahudilerin çok büyük bir kısmı ilerleyen yüzyıllar içerisinde dinin 
Sefarad yorumlarına bağlı hale gelmişlerdir.  
20 Bkz. https://knesset.gov.il/description/eng/eng_mimshal_yesod2.htm 
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toplumsal hayatının kılcal damarlarına sızmıştır. Temelde Yahudilerin, Tevrat’ta 
kendilerine vaat edilen kutsal topraklara dönmelerini ve modern dönemde 
dejenere olmaya başlamış Yahudiliği burada yeniden canlandırmayı öngören bir 
gündemle ortaya çıkan Kook’çu dinsel Siyonizm, özellikle 1977 seçimlerinden 
sonra Halakah’yı (Yahudi şeriatı) kamusal hayatın evlilik, boşanma, miras 
hukuku, yabancılarla ilgili düzenlemeler, iş hukuku, ceza hukuku gibi sivil hayatın 
tüm veçhelerine sızmayı şiar edinmiştir. Dinsel Siyonizm zaman içerisinde bir tür 
Weltanschauung haline gelmiş, gerek öteki dinci partiler gerekse de revizyonist 
olmakla birlikte seküler olan Siyasetçileri ideolojik olarak etkilemiştir. Bu 
bağlamda Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu gibi seküler-revizyonist hareketten 
yetişmiş siyasetçiler Siyaset yaparken başvurdukları referansları giderek daha 
fazla Kook’çu dinsel Siyonizm’in alet çantasından seçer hale gelmişlerdir (Scham, 
2018: 209).  

Dinsel Siyonizm, Yahudi dini ve kültürel uyanışının yer yüzünde başka 
herhangi bir yerde değil, tanrının Yahudilere vaat ettiği topraklar ve bu toprakların 
tamamı üzerinde ortaya çıkartılacağını öngördüğünden, 1967 sınırları ile ortaya 
çıkan ve aslında seküler bir bağlamda kavranması gereken yeni durumun dinsel 
ideoloji içerisine çekilmesine neden olmuştur. Böylece, 1967 sınırları, işgal edilen 
bölgeler, bu bölgelerde yaşayan Araplar, kurulması muhtemel bir barış masasında 
üzerlerinde tartışılacak konulardan ziyade, milliyetçilik, ulusal güvenlik iç ve dış 
politikanın kırmızı çizgileri haline gelmiştir. Öyle ki bu bölgelerdeki Arapların 
yürüttüğü faaliyetler, uluslararası kamuoyunun İsrail’in tek taraflı uygulamalarına 
ilişkin yaptığı açıklamalar ve baskılar, iç ve dış politika konuları olmalarının 
ötesinde Yahudilerin din, kültür ve kimliklerini tehdit eden antisemitist 
uygulamalar olarak görülmeye-gösterilmeye başlanmıştır.  

Din ve milliyetçiliğin iç içe geçtiği, hemen hemen her konunun 
milliyetçilikle ilişkilendirildiği, en ufak bir barış çağrısı ya da hükümet eleştirisinin 
ulusal güvenliğe tehdit  olarak algılandığı bu düzlemde kendilerini seküler olarak 
tanımlayan ve nüfusun giderek daha küçük bir dilimini oluşturur hale gelen 
Yahudilerin giderek daha fazla izole hale geldikleri, seküler yaşam tarzını 
sembolize eden Tel Aviv ile dindarlığı sembolize eden Kudüs arasındaki açıklığın 
giderek açıldığı, İsrail toplumunun giderek geri dönüşü zor bir kutuplaşmanın 
içerisine girdiği dikkat çekmektedir (Ichilov, 1999; Ram, 2008). İsrail’e giderek 
toplum yaşantısına dışarıdan bir gözle bakan herhangi biri Tel Aviv ve Kudüs 
arasında insanların gündelik hayatlarına, kılık kıyafetlerine, öteki ile olan 
ilişkilerine dair dramatik farkı algılayabilir.  

İsrail toplumunda seküler ve dindar-aşırı milliyetçi kamplar arasındaki 
kutuplaşmanın en net tezahürlerinden birisi de barış sürecine ilişkin konularda 
göze çarpmaktadır. Örneğin, barış sürecini bir çıkmazın içerisine sokan olaylar 
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zincirinin ilk halkası olarak 4 Kasım 1995 tarihinde başbakan Yitzhak Rabin’in 
öldürülmesi karşısında toplum ikiye bölünmüş gibidir. Emek Hareketi ve onu 
destekleyen kesimlere göre suikast, Likud ve radikal dinci partiler tarafından 
kışkırtılan hatta kolektif bir biçimde planlanan siyasi bir cinayetken, dinci partiler 
ve Likud’a göre suikast ahlak kurallarını tanımayan bir adamın çılgınca bir 
eyleminden ibarettir (Harrison, 2001: 119-120). Likud ve radikal dinci partilerin 
destekçilerinde hasıl olan bu tutum bugüne kadar artarak devam etmiş, 
normalleşmiş ve gündelik hayata, siyasete, ekonomiye ilişkin her konuyu din 
sosuna bulanmış ulusal güvenliğin kapsamına çekerek, İsrail toplumunun 
muhafazakarlaşmasına neden olmuştur.  

Toplumda hasıl olan bu muhafazakarlaşma ve seküler kesimin giderek izole 
edilmesi durumuna karşın İşçi Partisi iç politikada seküler politikaları 
desteklemeye ve mevcut yönetimi eleştiremeye devam etmekte, dış politikada ise 
İsrail’in “bölgeler”den çekilmesi temelinde tesis edilecek iki devletli bir çözüm 
önermektedir. Bu tutum 1990’larda, Soğuk Savaş’ın ardından ortaya çıkan yeni 
uluslararası düzenin de zorlamasıyla İsrail’de Eylül 2000’e kadar sürecek bir 
füzyon yaratmıştır.21  

Aslında bu durum tersten okunmalı, İşçi Partisi politikalarının kendi tabanı 
tarafından bir anlamda çağırıldığı ve beklendiği belirtilmelidir. İsrail’de toplumun 
daha varsıl ve eğitimli kesimlerinin kendilerini yoksul ve daha az eğitimli 
kesimlerden göreceli olarak daha güvende hissetmeleri, siyasallıklarını kimlikler 
üzerinden değil, gündelik hayatta tatmin etme olanağını buldukları ekonomik ve 
kültürel gereksinimleri üzerinden kurmaları onların siyasal tercihlerini de 
etkilemektedir. Bu bağlamda söz konusu grup, İsrail’de siyasal iktidarın, Arap 
korkusu, Arap terörü ve yok edilme korkusu dolayımıyla beslediği rejimin 
yarattığı söylemden daha az etkilenirken, İsrail toplumunun daha yoksul ve 
geleceklerini daha az güvende hisseden kesimleri siyasal iktidarın sürekli olarak 
ürettiği bu söylemleri daha kolay ve istekle satın almaya hazırdır. Muhafazakar ve 
dinci partilerin toplum nezdinde buldukları süregiden desteğin önemli bir 
nedeninin de İsrail’deki bu sosyo-ekonomik çelişki olduğu öne sürülebilir. Bu 
bağlamda İşçi Partisi’nin 1990’larda kurguladığı Oslo Süreci akamete uğradığında 
ve İsrail’de kamusal alanlarda intihar saldırıları başladığında toplumun yeniden 
ve çok daha büyük hızla muhafazakar ve dinci partilerin güdümüne girmesi 
normal karşılanmalıdır.  

 

                                                      
21 İşçi Partisi’nin bu süreç boyunca ne derece samimi olduğu, Barış Süreci’nin gerçekten adil bir 
barışı hedefleyip hedeflemediği bu makalenin kapsamını aşan ancak ayrıca tartışılmaya açık 
konulardır.  
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Yerleşim Siyaseti ve Filistin Meselesi 

İsrail’in yerleşim siyasetinden yalnızca Batı Şeria’da işgal altında bulunan 
bölgelerde kurulan uluslararası hukuka aykırı yerleşimlerle ve bunlara ilişkin tek 
taraflı eylemler kast edilmemektedir. Zira her geçen gün daha fazla sayıda 
Yahudi’nin işgal altındaki Filistin topraklarına yerleştirilmesi sonucu, iki devletli 
bir çözümü imkansız kılan (Ersoy, 2017; O’Malley, 2017) bu eylemler, 
Yahudilerin yaşamak için yerleştikleri muhit, mahalle ve yerlerin onların ideolojik 
oryantasyonlarına göre çeşitlendiği daha genel bir tablonun bir neticesi gibi 
görünmektedir. Yişuv’un Filistin’de ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri izole bir 
hayat süren Haredi22 gruplar bir tarafa, toplumun genelinde dindar ve seküler 
Yahudiler karma düzende yaşamaktaydı. Bugün de çoğunluk bu şekilde 
yaşamaya devam etmektedir. Ancak son zamanlarda din eksenli düşünen 
kesimler, yeni mesken alanlarını 1948 sınırlarının kapsadığı topraklar da dahil tüm 
ülkede, kendilerini seküler olan Yahudilerden ayıracak biçimde kurma eğilimine 
gitmişleridir. Dindar ve muhafazakar kesimler meskenlerini, eğitim kurumlarını, 
boş zaman aktivitelerini gerçekleştirdikleri yerleri, düğün ve diğer dinsel 
seremonileri yatıkları yerleri seküler kesimlerin yaşadıkları alanlardan ayırma 
eğilimdedirler (Etzioni-Halevy, 2016). Bu eğilimin yaygın ve başarılı 
olabilmesinde hiç şüphesiz 1967 sınırlarının oluşturduğu yeni realite ve İsrailli 
muhafazakarların “bölgeler” adı verdiği işgal edilmiş toprakların fiilen yerleşime 
açılmış olması önemli bir rol oynamıştır. Yeşil hattın ötesine kurulan izole, din 
eksenli yerleşimler bir anlamda ülkede var olan eğilimin pilot uygulanma sahası 
haline gelmiştir (Etzioni-Halevy, 2016: 247).  

Bugün 1967 savaşında işgal edilmiş olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 
yaklaşık 600.000 Yahudi, İsrail hükümetlerinin tek taraflı eylemleri ve giderek 
muhafazakarlaşan İsrail toplumunun dinsel eğilimleri neticesinde yerleşmiş 
bulunmaktadır (Ferziger, 2018). 1948 sınırlarının ötesine yerleşen Yahudilerin 
sosyo-ekonomik ve ideolojik oryantasyonları değerlendirildiğinde bunların genel 
olarak 1977 seçimlerinde Likud’u iktidara taşıyan, yoksul kesimler, seküler 
olmakla birlikte muhafazakar ve milliyetçi olarak tanımlanan revizyonist 
unsurlar, Mizrahiler ve din eksenli düşünen kimseler oldukları görülmektedir. 
İsrail devletinin ilk 30 yılında sistemden dışlanmış, zenginlik, prestij ve iktidarın 
nimetlerinden daha az pay alabilmiş kesimler, revizyonist hareketin çatısı altında 
sistemin içine çekilir ve söylem düzeyinde de olsa bir anlamda devletin sahipleri 

                                                      
22 Haredilik, birçok Ortodoks Yahudi grubunu kapsayan bir üst kimliktir.  Kelime anlamı olarak 
tanrının sözü karşısında titreyen anlamına gelen Haredi kavramı, Yahudi aydınlanmasının 19. 
yüzyılda, geleneksel değerleri aşındıran biçimde yayılmasına bir tepki olarak doğmuş ve 
yaygınlaşmıştır. Harediler içerisinde Siyonizm’e olumlu bakan gruplar olduğu kadar, Siyonizm’i 
sapkınlık, İsrail’i de “zaman” geldiğinde, Musa soyundan bir kurtarıcıyı tapınağı yeniden inşa 
etmek ve tüm Yahudileri Kudüs’e toplamak üzere gönderecek olan tanrının iradesine küfür sayan 
gruplar da vardır.  
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haline gelirlerken, kendilerine siyaset ve yaşam alanı açmış 1967 realitesini deyim 
yerindeyse canları pahasına muhafaza etmeye kararlı gibi görünmektedirler. İsrail 
hükümetleri de esasen 1948 sınırları içerisinde dışlanmış bu unsurların yerleşme 
eğilimi gösterdiği “bölgeler”e, geniş ekonomik destekler, vergi muafiyetleri gibi 
cezbedici unsurlar götürmekte, 1948 sınırlarının refah standartlarını bu yerlere 
taşımaya gayret etmektedir (Yonah, 2016: 352). Böylece 600.000 Yahudi’nin 
çıkmak niyetinde olmadığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs topraklarında kurulacak bir 
Filistin devleti fiziki düzlemde imkansız hale getirilmiş olmaktadır. Yerleşimcileri 
yeni topraklarından çıkartmayı içeren hiçbir plan İsrail’i yöneten Likud 
hükümetleri tarafından ciddiye alınmamakta, iki devletli bir barış çerçevesinde 
yerleşimlerin sökülmesini içeren söylemler üreten Emek Hareketi geleneğinden 
gelen partiler, 1977 kırılmasından sonra daha da muhafazakar hale gelen İsrail 
toplumu ve seçmenler nezdinde kabul görmemektedir. Böylece İsrail’de Likud ve 
aşırı dinci partilerin, aynı anda hem barış söylemlerinden hem de ulusal güvenlik 
sorunlarından beslendiği tuhaf bir kısır döngü ortaya çıkmıştır. Bu kısır döngü, 
Kudüs’ün ABD tarafından başkent olarak tanındığı, Knesset’te İsrail’in 
Yahudilerin ulus devleti olduğunu ilan eden ırkçı bir kanunun kabul edildiği bir 
ortamda, Filistin meselesinin daha da içerisinden çıkılmaz bir hale evrilmesine 
neden olmuştur.  

4. SONUÇ 

Filistin’de örgütlü Yahudi toplumunu yarım asırdan fazla bir zamandır 
yöneten sosyalist Siyonizm geleneği ve İşçi Partisi, 1977 yılında iktidardan 
düşerek, kısa sürelerle iktidara geldiği dönemler paranteze alındığında, yerini 
revizyonist Siyonizm ve Likud’a bırakmıştır. 1977 yılındaki dramatik dönüşüm 
boşlukta meydana gelmemiş, 1967 savaşının yarattığı yapısal dönüşümlerin 
Likud ve radikal dinci partilere açtığı siyasal alan üzerinde hayat bulmuştur. İsrail 
devletinin kurucu unsuru olan Doğu Avrupalı Aşkenazların güdümündeki İşçi 
Partisi, ülkeye Arap ülkelerinden gelen Mizrahi Yahudileri ötekileştirmiş, 
yoksulluğa mahkum etmiş ve sistemin dışına itmiştir. Toplumun iç ötekisi olan 
yoksul ve dindar Mizrahi unsurlar, toplumsal dışlanmışlıklarını 1967 savaşının 
ortaya çıkardığı realite ve İşçi Partisi’nin bu realiteyi ele alış biçiminden doğan 
genel memnuniyetsizlik dalgası ile bağdaştırmak suretiyle, 1977 seçimlerinde 
Likud’u desteklemiş ve revizyonist hareketin iktidara gelmesine yardımcı 
olmuşlardır. 1967 sınırları, İsrail toplumu Likud iktidarı altında 
muhafazakarlaştırıldığı ölçüde, milli güvenliği ilgilendiren bir tabu haline 
gelmiştir. Bu bağlamda, 1948 sınırları temelinde Arap ülkeleri ile bir barış 
yapılabileceğini, İsrail-Filistin meselesine, Batı Şeria’da bir Filistin devletinin 
kurulmasını öngören iki devletli bir çözüm getirilebileceğini savunan İşçi Partisi 
toplum nezdinde marjinalleşmiştir. 1977’de yaşanan radikal dönüşüm bir taraftan 
İsrail’de yaşayan seküler Yahudilerin toplum içerisinde izole edilmelerine, Likud 
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ve radikal dinci partilerin kamu politikalarını kendi ideolojileri çerçevesinde 
rahatça dönüştürebilmelerine yol açarken, bir taraftan da Filistin meselesinin iyice 
içerisinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur.  
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ETHICAL COMMITMENTS AND RAISON D’ETAT IN 
RENTIER STATES: ASYLUM-SEEKER POLICIES IN 

THE GULF COOPERATION COUNCIL AND CENTRAL 
ASIAN REPUBLICS DURING THE REFUGEE CRISIS 

RANTİYE DEVLETLERDE ETİK TAAHHÜTLER VE 
RAISON D’ETAT: MÜLTECİ KRİZİ SIRASINDA KÖRFEZ 

İŞBİRLİĞİ KONSEYİ VE ORTA ASYA 
CUMHURİYETLERİ’NDE SIĞINMACI POLİTİKALARI 

Farkhad ALIMUKHAMEDOV*, Laurent A. LAMBERT** & 
Hisham Bin HASHIM*** 

ABSTRACT 

The international migrant crisis made headlines during 
summer 2015 and challenged the national asylum systems of 
many countries worldwide. Going beyond academic circles, 
hot debates on migrants and the role of asylum highlighted 
the gap and paradoxes that exist between claimed values of 
solidarity on the one hand, and the restrictive policies and 
regulations towards asylum seekers on the other hand. This 
paper documents this tension in oil and gas exporting states, 
particularly in the Gulf Cooperation Council (GCC) and the 
Central Asian Republics (CAR). It questions the claimed 
regional, ethnic and/or religious ties and the borders that 
have been closed to most asylum seekers from Syria and 
Afghanistan, who are presently living in poorer (oil and gas 
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deprived) neighboring countries. This paper argues that in a 
time of low oil revenues and fiscal difficulties, rentier states 
give priority to the Raison d’Etat over any form of 
transnational solidarity and commitment to international 
human rights agreements and charters. New and creative 
institutional arrangements are needed to deal with the global 
refugee crisis, as traditional solidarities are, in both regions 
as well as in other rentier countries, victims of the 
modernization of politics and its uncaring redefinition of 
state interest in times of low oil revenues.  

Keywords: Migrant Crisis, Rentier State, Raison d’Etat, 
Central Asian Republics, Gulf Cooperation Council, Ethical 
Commitments. 

ÖZ 

Uluslararası göçmen krizi 2015 yılının yazında dünya 
basınında manşet olarak birçok ülkelerin ulusal sığınmacı 
sistemlerini zorladı. Göçmen ve sığınmacılara yönelik 
tartışmalar, akademik çevrelerin ötesine geçerek, bir taraftan 
dayanışma değerleri, öbür taraftan ise sığınmacılara yönelik 
sınırlayıcı politikalar arasındaki paradoksları ve var olan 
kanunlardaki açıkları sorgulamaktadır. Bu kapsamda çalışma, 
petrol ve gaz ihracatı yapan Körfez ve Orta Asya’daki bazı 
ülkelerin ortak bölgesel, etnik ve dini aidiyetlere rağmen 
Suriyeli ve Afganistanlı sığınmacılara yönelik sınırlayıcı 
politikalarını belgelemektedir. Buna göre, petrol fiyatlarının 
düştüğü ve mali sıkıntıların var olduğu dönemde rantiye 
devletler, devlet çıkarına ulus-ötesi dayanışma ve uluslararası 
insan haklarından daha fazla önem vermektedirler. Küresel 
göçmen krizi kapsamında yeni ve yapıcı kurumsal anlaşmalar 
gerekmektedir. Çünkü her iki bölgede ve diğer petrol ihracatı 
yapan ülkelerde geleneksel dayanışma, siyasi 
modernleşmenin ve petrol fiyatlarının düşük olduğu 
dönemlerde devlet çıkarının yeniden tanımlanmasının 
mağduriyetine uğramaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Göçmen Krizi, Rantiye Devlet, Ulusal 
Çıkar, Orta Asya, Körfez İşbirliği Konseyi. 
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INTRODUCTION  

The idea to study the influence of rentierism on asylum seekers’ migration 
patterns and national asylum regimes was borne out of preliminary research that 
revealed a trend of asylum seekers being denied access to relatively wealthier 
neighbouring countries. In particular, few of the world’s two largest groups of 
asylum seekers, i.e., Afghans and Syrians, have been granted protection in the 
rentier states of Central Asia and the Arabian Gulf region. Such a finding 
appears counterintuitive given that there are deeply rooted ethical commitments 
based on shared religious, cultural, and ethnic links between these countries. 
This paper argues that despite certain concrete obstacles to hosting refugees, be 
they demographic or economic, the main explanatory factors for hostile policies 
towards asylum seekers are security concerns and attitudes pertaining to wealth 
distribution carried by the ruling elites of rentier states. 

To clarify, this study is not meant to be a criticism of or provide 
justification for asylum policies developed by rentier states. Rather, the paper 
explains how economic and political structures have defined the current state of 
migration policy regimes in rentier countries. The paper starts with a discussion 
on the moral and ethical components of contemporary forced displacement 
crises. The second part of the paper sheds light on the plight of the world’s two 
largest nationalities of asylum seekers, the Afghans and Syrians. In the third and 
last section, the article discusses how states in the Arabian Gulf and Central Asia 
have been negotiating between solidarity with refugees and state interests in 
recent years.  

1. RESPONSIBILITIES OF THE STATES ABOUT ASYLUM SEEKERS 
AND REFUGEES  

The question of state obligations towards asylum seekers and refugees has 
become one of the most important issues for the international community since 
2015 and the so-called ‘European migrant crisis’. That year, more than a million 
asylum seekers, economic migrants and refugees crossed into Europe, sparking 
an international humanitarian and political crisis as European countries 
struggled to cope with refugee flows that were unprecedented since World War 2 
(UNHCR, 2015). 

Today, there are more than 65 million forcibly displaced people and more 
than 22 million refugees worldwide. To put things in perspective, if forcibly 
displaced people were to create their own state, it would host a larger population 
than countries such as Spain or Italy, with a population roughly equal to that of 
France or the United Kingdom. Due to prolonged and worsening conflicts in 
major refugee source countries, the growth of the global refugee population (with 
20 new displaced persons per minute) is higher than the natural demographic 
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growth of most countries. During 2018, refugee populations are expected to 
grow even further, raising fears in Europe of how to manage the flow of 
migrants.  

It is worth noting however that the vast majority of the global refugee and 
asylum seeker population live in the Global South. The world’s top refugee 
hosting countries are Turkey, Pakistan, Jordan, Lebanon, Iran, Uganda and 
Ethiopia (UNHCR, 2017). Turkey alone, has been hosting more Syrian refugees 
than the entire European Union since the beginning of the Syrian uprising and 
subsequent civil conflict (UNHCR, 2015).  

Some scholars argue that it is necessary to stress the role of ‘Southern 
solidarity’ in understanding the share of refugees hosted by the so-called 
Southern countries (Pacitto, Fiddian-Qasmiyeh, 2013). As Pacitto and Fiddian-
Qamiyeh notes ‘This has the result of recognizing Southern actors’ agency and capacity 
for agency, instead of considering the South as a wholly passive and dominated entity’ 
(Pacitto, Fiddian-Qasmiyeh, 2013: 9). They show the extent to which 
humanitarianism and ethical commitments are dominated by the ‘Northern 
/Western’ approach in academic literature (Pacitto, Fiddian-Qasmiyeh, 2013) 
and stress the realities based on data. However, according to Souter it is 
important not to exaggerate the ethical credentials of refugee-hosting states 
within the global South due to the fact that they are accepting refugees only in 
effect, rather than as a result of intentions motivated by cultural and religious 
affinity (Chatty, 2013). He continues this line of thinking by underlining that 
their welcoming of refugees may say more about their limited capacity to control 
their borders than the commitment to international refugee law. Therefore, he 
links good international citizen and state commitments to complying with 
Refugee Conventions (Souter, 2016).  

As can be seen through the ongoing case of Hungary and Poland rejecting 
the European Union’s scheme to host quotas of migrants from the 
Mediterranean region, arriving chiefly from Greece and Italy, the main actor for 
refugee affairs remains the state. Despite some European and international 
frameworks and charters on these matters, signed and ratified by these states, the 
state remains the top political authority which controls borders and decides how 
to execute - or not - national and international regulations (GLOBSEC, 2017). 

Against this forced migration background, German philosopher Vittorio 
Hösle (2017) argues that nowadays people are not only bound by helping others 
living nearby, but also helping those living away, something which was not the 
case before. In such a global village perspective, he considers that refugees are in 
need and others have the moral obligation to help them due to the urgency of the 
situation and the fact that they are not responsible, but rather victims, of 
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complex crises. Similarly to that, Haddad (2008) considers that refugees are 
products of the ‘inter-state system’ and that there is, because of it, a constant 
production of refugees. She argues that asylum is a means to maintaining the 
stability of the international community and plays the role of a ‘corrective 
mechanism’ (Haddad, 2008: 88). In the same logic, Souter (2016) considers that 
asylum - unlike other forms of refugee protection - can secure the full range of 
human rights within a state. 

Many authors underline the concept of responsibility in dealing with 
refugee flows. Souter (2016) Byman (2007) and Beinart (2017) argue that in 
several cases, some states have taken the approach of militarily engaging the 
origin country, creating more refugees and thus having a direct responsibility 
towards them. This responsibility question includes, for instance, the states who 
carried out operations in Afghanistan, Iraq and Libya. Carens (2013) used the 
case of Jews who had fled Germany to other states, such as the United Kingdom 
and the United States, to highlight the important economic and academic 
contributions refugees can provide, and more generally the utilitarian dimension 
of opening borders to asylum seekers. In a more libertarian perspective however, 
thinkers such as Nozick (1974) claim that that the land of a nation shall not be 
seen as the collective property of a specific citizenry, and therefore the state shall 
have no right in restricting immigration. Beyond the libertarian intellectual 
movements, many believe that refugees should be seen as important as the native 
community because they are in urgent need (see e.g. Hösle, 2017).  

Despite emergency situations, Hösle (2017) acknowledges that no country 
can host all asylum seekers due to economic costs, and he highlights that the more 
developed the state, the less open and generous it is due to the high costs 
associated with hosting each refugee. Could this theory explain why rich 
countries such as Denmark and Norway have shown a particular zeal in making 
it more difficult for asylum seekers to obtain permanent residency in recent 
years? Hösle (2017) explains the reason for closing borders as the fear of the 
‘other’, who is sometimes perceived as a potential destructive threat to what has 
been collectively built by the host community. Accepting refugees thus depends 
on the ‘state’s integrative capacities’ (Gibney 2015: 448). 

Some authors argue that it is necessary to compensate states taking up 
more refugees (Heykoard and Odalen, 2013); (Souter 2016). As Carens stated 
‘States may choose to be generous in admitting immigrants, but they are under no 
obligation to do so’ (Carens, 2013: 251). Walzer (1983) supports closed borders, 
overall, but considers that populations who share the same cultural homogeneity 
should be allowed to enter into the state. Nowadays, this seems to be the 
position defended by Hungary and some other Central European governments, 
who highlight that they have been accepting (mainly Catholic Christian) 
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Ukrainian refugees and argue that they see no obligation to accept refugees from 
the predominantly Muslim Middle East and Northern Africa. Against this 
background of closed borders, and considering the difficult past of many 
European countries during the 20th Century, some authors consider that the 
current responsibility to protect should constitute a ‘payback’. Türk (2016: 47) 
noted that ‘it is an ironic turn of events that some of the countries that so greatly benefited 
from refugee protection in the past following the adoption of the 1951 Convention, are the 
same ones now closing their borders’. 

According to the UNHCR, the size of a host country’s economy, 
population and level of development are important considerations in measuring 
the impact of hosting refugees. Paradoxically, the Democratic Republic of 
Congo hosted in 2015 the largest number of refugees in relation to the size of its 
economy (UNHCR, 2015), while Lebanon hosted the largest refugee community 
related to the size of their native population, and both show alarming signs of 
state services being overwhelmed. However, we consider that along with 
economic criteria it is also useful to measure social, political and cultural 
determinants that are important to hosting refugees. For example, the case of 
Jewish refugees of Germany has proved that in some cases refugees are not 
willing to come back although the situation has improved in their countries of 
origin. Besides the trauma, it is also important to indicate that victims had often 
also lost trust in, and social cohesion with, the German society at large, as it had 
massively collaborated with the Nazi state in exterminating them. Today, a 
similar situation is developing with Rohingya communities who will probably 
never willingly come back to Myanmar. Therefore, besides the economic health 
of the country, it is useful to observe a host country’s integrative capacities. From 
this perspective, one can argue that some EU states (such as United Kingdom) 
who develop a Parekhian multiculturalism can more easily ‘absorb’ newcomers 
over states that have strong ethno-nationalistic tendencies (Parekh, 2000). 

2. AFGHAN AND SYRIAN REFUGEE FLOWS  

Since the start of the so-called international migrant crisis in 2015, and as 
of early 2018, the world’s two largest groups of asylum seekers have been the 
Afghans and Syrians (see figure 1; UNHCR 2017).  
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Figure.1: Main Source Countries of Refugees in Late 2015 and Late 2016 
(UNHCR Data)  

 

Paradoxically, few people from these two large populations of asylum 
seekers have been granted protection in richer neighbouring countries, where 
most elements of their culture and religion (Sunni Islam) are shared. The Afghan 
refugee crisis was the outcome of the country's internal wars, which started in 
1979 and was aggravated by the 2001 regime change and subsequent guerilla 
wars with the Taliban and other non-state actors. In 2016, Afghans still 
constituted the world’s second largest displaced population - 2.6 million people - 
according to the UNHCR (2017). The Syrian conflict started more recently, in 
2011, but rapidly resulted in around 11 million Internally Displaced Peoples 
(IDPs) and refugees. Large communities were displaced into neighbouring 
countries such as Jordan, Lebanon and Turkey, and to a much lesser extent, 
throughout the Arab world. The Syrian crisis showed shared certain similarities 
with previous humanitarian crises (e.g. with Kurdish, Iraqi and Palestinian 
refugees in previous decades), who moved primarily to neighbouring countries of 
the Levant. In the Syrian case, however, there were massive migratory flows 
towards neighboring countries and the EU, making the Mediterranean Sea the 
world’s deadliest water body over the past four years. Noticeably however, the 
Syrian conflict has not led to any massive flows of migrants towards the Gulf 
Arab states, despite the latter’s diplomatic, humanitarian and financial 
involvement in the Syrian crisis (Gengler and Ewers, 2015). 

The Syrian conflict occupies an important place in discussions between the 
world’s most powerful international actors (i.e., states and international 
organizations) and remains on the agenda due to various complex issues 
(terrorist organizations, internal wars, forced migrations, etc). Unlike in previous 
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conflicts, the national public opinion has become an important element of 
consideration, even among countries which are not directly involved in, or 
bordering, Syria and Iraq (Pew Research Center, 2016). 

By 2015, Human rights organizations, forcibly displaced populations and 
international media outlets argued that there was a certain discrepancy between 
the active role of the relatively wealthy Gulf states in Syria and their apparently 
closed doors to Syrian refugees (Gengler and Ewers, 2015). However, more 
recent reports have highlighted that the situation is more complex and that some 
Syrians found their way to the GCC states, although not as formal refugees, but 
through economic migration channels, and in smaller numbers (Bel-Air (de), 
2015).  

The following year, the ‘Social Media and Political Participation Lab Data’ 
report of New York University showed that particular concern over Syrian 
refugees within social media has reached to its maximum following the death of 
Alan Kurdi, a Syrian refugee child (see SMaPP, 2016). In it, the Gulf Arab states 
were among the most blamed figures, just behind the Assad regime, and closely 
followed by EU governments, ISIS and Russia (SMaPP, 2016). 

Figure.2: Actors Blamed for Syrian Refugee Crisis in Tweets Characterizing 
Refugees as Victims, in 2016 

 
Source: Data SMaPP NYU; Figure: Alexandra Siegel. 

Given the fact that most Arabic tweets referencing Syrian refugees came 
from the Middle East, this arguably shows it is hardly possible to ignore the 
reality of the refugee crisis as it becomes a public issue through transnational 
media and negatively impacts the image of the Gulf Arab countries abroad. This 
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feeling of responsibility in the Syrian refugee tragedy is accentuated due to the 
obvious ethnic (i.e. Arab) and religious (i.e. Sunni Muslim) bonds that link 
Syrians and Gulf Arab nations.  

Following the highly mediatized death of his three-year-old child, Aylan 
Kurdi, while crossing the Mediterranean Sea from Turkey with his Syrian family 
in 2015, his father stated unambiguously that: ‘I want Arab governments - not 
European countries - to see [what happened to] my children, and because of them to help 
people’. In another video shared on the ‘Syrian Community in Denmark’ 
Facebook page at the end of that same year, a Syrian refugee referring to the 
asylum granted to large numbers of Syrians by EU countries asked the rhetorical 
question: ‘How did we flee from the region of our Muslim brethren, which should take 
more responsibility for us than a country they describe as infidels?’. These questions 
highlight the frustration many refugees have about the gap between expected 
solidarity due to ethnic, geographic and religious bonds on the one hand, and the 
realities of Gulf Arab states’ restrictive rules and regulations towards asylum 
seekers on the other.  

The oil-rich countries of the Gulf have thus been accused of indifference 
and failing to fulfil responsibilities (SMaPP, 2016). But what are those 
responsibilities in contemporary humanitarian crises, and more importantly, 
how are they understood by rentier states in the Arabian Peninsula and Central 
Asia? How do rentier states try to find a balance between ethical commitments 
and costs (economic, social and political) in responding to such large scale 
humanitarian crises? 

3. NEGOTIATING BETWEEN ETHNIC-RELIGIOUS SOLIDARITY 
AND STATE INTEREST  

The large volume of development aid and other financial contributions 
from Gulf monarchies towards Arab and Muslim majority countries throughout 
the decades can hardly be ignored. The GCC states have been visible actors in 
international aid since their independence from the United Kingdom. Between 
1973 and 1990, their expenditure on aid as a proportion of GDP was twice that 
of standards set by the UN and five times higher than the average of OECD–
DAC donors (Tok, 2015). However, their aid philosophy has evolved due to 
evolving political, social and economic conditions. It is necessary to underline 
that aid from Gulf economies decreased from 4.7 percent of GDP in the 1970s to 
1 per cent in the 2000s (Khalifa Isaac, 2015), which does not mean an absolute 
drop, but rather indicates a growth in GDP higher than the growth in foreign 
assistance.  

The majority (60 per cent) of Gulf aid was focused on Arab and Muslim 
neighboring countries through bilateral agreements in form of the aid (Khalifa 
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Isaac, 2015), due to various ethnic and religious bonds that remain strong in the 
Gulf states. In national surveys performed in 2012 and 2014 by the Social and 
Economic Survey Research Institute (SESRI) of Qatar University, a majority of 
Qatari nationals expressed a preference that their financial assistance benefit 
Muslim recipients first. When asked: ‘how important to you is it for the recipient of 
your donation to be Muslim?’, around 83 per cent of Qataris answered that it was 
either highly or somewhat important in 2012. In response to the same question 
in 2014, this figure decreased slightly, but stayed generally consistent at 76 per 
cent.  

Figure.3: Importance of the Recipient’s Muslim Faith for Donations (Qataris) 

 

When it comes to expatriates (a majority of the population in Qatar, but 
also Kuwait and the UAE), they too showed a preference for the recipients of 
their donations to be Muslim. In 2012, 67 percent said that it was either highly or 
somewhat important to them that their charity benefits Muslims first. Although 
this figure decreased to 58 per cent in 2014, we may still conclude that there is a 
strong and sustained preference for aid recipients to be Muslim among Qataris 
and expatriates alike. Compared with Qatari participants, expatriates (chiefly 
Arabs, Asians and Westerners) placed less importance on the religion of the 
recipients. 

Figure.4: Importance of the Recipient’s Muslim Faith for Donations 
(Expatriates) 
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The Muslim nature of the state is affirmed in all constitutions of the Gulf 
monarchies, while CAR constitutions are secular. According to the Pew research 
study, ‘The World’s Muslims: Unity and Diversity’ (Pew, 2012), religious 
affiliations matter less in Central Asia compared to the Middle East and North 
Africa region. Although Muslims represent a majority in Central Asia, at least 50 
per cent describe themselves as ‘just a Muslim’ rather than a follower of a specific 
branch of Islam (Shia, Sunni, Hanafi, etc). Despite this, the same paper also 
shows that, in Central Asia, people are likelier to engage in giving alms than 
attending mosque or praying (Pew, 2012: 52). Central Asian states also avoid 
taking a hardline position on current conflicts in the Middle East and Myanmar 
in order to reduce the risk of sparking off internal conflicts based on ethnicity or 
religion.  

Despite the long-term religious identity, the post-Arab Spring situation has 
shown that some of the Gulf countries are clearly focusing on both maximizing 
profits and mitigating security concerns while investing in new countries of Sub-
Saharan Africa and the Americas, for instance. Investing in projects with 
concrete impact rather than merely transferring cash became the new aid 
philosophy of Gulf states (Khalifa Isaac, 2015). Today, Saudi Arabia, Kuwait 
and Qatar are among the top donors of the UNHCR. All of them are rated 
among the world’s top 45 donors, with Saudi Arabia and Kuwait reaching the 
top 20. The data shows that, between 2012 and 2017, KSA, Kuwait, Qatar and 
the UAE provided more aid to refugees than much larger countries such as 
Brazil, China, the Russian Federation or even Turkey, which is regularly 
featured in news headlines related to Middle Eastern refugees (UNHCR, 2017). 
In a similar fashion, oil and gas rich Kazakhstan has been gaining in 
international influence through its foreign aid, while formalizing and 
professionalizing its official development aid programme. Known as KazAID 
since its reform between 2011 and 2015, with the support of the United Nations 
Development Programme (UNDP), the Kazakh foreign assistance developed 
itself to go beyond ad-hoc support (essentially of a financial nature), of regional 
nations during crises, as in Afghanistan and Kyrgyzstan. Over the past years of 
professionalization, KazAID has thus delivered humanitarian and development 
assistance to countries beyond Central Asia, in Latin America and the Pacific. It 
also proves that more profit-seeking investments (at least in terms of 
international respectability and status) replaced the traditional ‘cash aid’ of the 
oil and gas exporting countries of the Gulf and Central Asia.  

In a search of practical solutions against a background of under-resourced 
refugee assistance, the UNHCR also lobbied Muslim nations and states with the 
underlying ‘religious card’ related to Syrian refugee crisis. For example, in 2016 
the organization launched Zakat programme with the Tabah Foundation in 
order to provide help for the refugees of the Middle East. The first Tabah report 
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explains religious norms and recommendations related to the reception and 
management of religious funds (zakat and sadaqah) by the UNHCR (Tabah, 
2017). UNHCR also tries to underline conceptual similarities between 
conventions related to refugee protection and Islamic traditions. From this 
perspective, the 1951 and 1967 Conventions are not perceived as ‘Western’, but 
rather as universal and can cover a part of so called ‘Islamic humanitarianism’ 
according to the book ‘The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and 
International Refugee Law A Comparative Study’, interestingly prepared in 
collaboration between UNHCR, Organization of the Islamic Conference (OIC) 
and Naif Arab University (Abou-El-Wafa, 2009). 

Table.1: Islamic Asylum Norms and Geneva Convention 1951 

Focal Different Points Islamic Norms Geneva 1951 Convention 

Asylum granting 
authority 

State and individual State 

Beneficiaries No exclusion Except SCO list defined by the 
granting states 

Extraterritorial aspect of 
the asylum grant 

Yes No 

The nature of the right to 
asylum 

Asylum is an inalienable right 
for individuals in terms of grant 
and enjoyment 

Does not grant automatic or 
permanent protection to 
whoever seeks it 

Involuntary or 
compulsory asylum and 
refugee extradition 

An obligation and in some cases 
an inevitable choice 

It shall rest with the State 
granting asylum to evaluate 
the grounds for the grant of 
asylum 

The grant of the 
nationality of the state of 
asylum 

Nationality granted 
automatically 

Nationality is granted based 
under regulations and norms 

Source: Compiled by author, based on Abou-El-Wafa (2009) 

To this day, none of these efforts has led to the signature of the 1951 
Geneva Convention by Arab Gulf countries. Moreover, even the ‘Arab 
Convention on Regulating the Status of Refugees in Arab Countries’, prepared 
in 1994 by the Arab League, which was largely similar to the Geneva 
Convention, has never been ratified by the majority of Arab states (UNHCR 
Refworld, 2017). Besides that, although the Organization of Islamic Conference 
has raised and taken serious steps to focus on Syrian refugee problem, no real 
outcomes came from the members of the organization. The ‘Cairo Declaration 
on the Protection of Refugees and Displaced Persons in the Arab World’ (1994), 
which was mainly focused on Palestinian refugees, urged in article 4 that it 
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‘Hopes that Arab States which have not yet acceded to the 1951 Convention and the 1967 
Protocol relating to the status of refugee will do so’ (UNHCR Refworld, 2017). 

Therefore, the recent work of Hanafi raises several questions related to 
solidarity between Muslim communities in the light of Syrian refugee crisis 
(Hanafi, 2017). By using Braumans’ framework, he considers that “politics of 
pity” has replaced compassion, empathy and justice (Brauman, 1996). Pity as a 
social convention occurs at a distance, while compassion takes place when the 
person who is suffering is in front of the person not suffering (Hanafi, 2017: 113). 
He points out that the Gulf’s approach towards the Syrian refugee crisis reflects a 
sense of pity rather than compassion as the dominant force among the Gulf 
populace. He also describes the divergence of opinions among Islamic scholars 
in relation to the question of Syrian refugees. He shows that fatawa (religious 
norms) emitted by the ulama (Islamic scholars) can be at times contradictory, 
depending on the place/space they emanate from. The universality of those 
fatawa can be debated based on the simple fact that they seem to obey a specific 
political agenda (Hanafi, 2017), rather than the values they should uphold. 
Although the Syrian crisis is probably the largest refugee crisis since 1967, there 
is no real theological unity towards the refugee situation and a common position 
vis-a vis the Syrian refugee crisis, except some pity and a formal yet powerless 
call to peace. Therefore Hanafi (2017) decides to qualify the ulama as textualist 
who ‘advocate in very careful relationship with the majority population (for Muslim 
migrants and refugees in the West) and sometimes against the basic concept of integration 
as defined by migration studies, politically cautious realists who are ‘keen on establishing 
good conditions for migrants in the host societies…but one feels that there are many 
unspoken issues (Kafala system, Syrian refugees)’ and the humanists (such as European 
Council for Fatwa and Research) who ‘move from dichotomy Land of Islam vs. Land of 
Disbelief frame into humanity frame’. 

In fact, Gulf countries do not recognize refugees as so and in turn, some 
Gulf state officials have criticized the conditions of refugees living in camps. 
Saudi Foreign Minister Adel bin Ahmed Al Jubeir for instance, once expressed 
his ideas about Saudi aid for Syrian and Yemeni refugees:  

‘…Since the beginning of the crisis Saudi Arabia has taken in almost 
2.4 million Syrians, of whom somewhere between 600-700 thousand 
Syrians still remain in Saudi Arabia. Over the past year and a half, 
Saudi Arabia has taken in almost a million Yemenis, of whom 
probably 700-800 thousand still remain. None of them is in a refugee 
camp, none of them lives in a tent… King Salman decreed last summer 
that any Syrian who comes to Saudi Arabia or any Yemeni who comes 
to Saudi Arabia be immediately provided with the work permit, so they 
can have legal status, they can have jobs, they have access to healthcare 
and their children can go to schools. Because we don’t have one person 
in a tent, and as a consequence we have not registered them with UN 
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organizations as refugees. We want them to live an honourable life and 
we want them to live a decent life. Not living in tents or refugee camps. 
So we have taken in lots of Syrian refugees, lots of Yemeni refugees as 
guests, not as refugees. And they are free to stay in Saudi Arabia until 
the crisis is over and their homes are rebuilt, and they can go back. And 
we have not made a great deal out of it, because we are not doing to get 
credit, we are doing it to help our brothers both in Syria and Yemen. 
And this is in addition to substantial financial assistance that the 
Kingdom of Saudi Arabia has provided to Syrian refugees in Lebanon 
and Jordan.’ (Embassy of Saudi Arabia to USA, 2016). 

The above official statement illustrates the public position of the Gulf states 
on Arab refugees: they try to offer decent living conditions and economic 
opportunities (better than those offered by neighboring countries and the 
UNHCR) and consider Syrians and Yemenis the same as other guest workers. 
Some scholars argue that these high figures cannot be verified (De Bel-Air, 2015) 
but maintain that the Gulf states have accepted Syrians, although not as 
‘refugees’. It is arguably partly due to the development of moral values and the 
concept of “help” in Gulf countries. Primarily, aid in the case of almost all Gulf 
states is not seen as a purely voluntary act, but rather a set of Islamic obligations, 
with both the Zakat (which entails giving at least 2.5 per cent year of one’s 
earnings) and the compulsory solidarity with the Muslim nation’s most destitute, 
due to the fact that the Gulf countries are “blessed” with given natural resources, 
generally perceived as a “ni’ma” (bounty, in Arabic) from God. For instance, the 
former President and founder of the UAE federation, Sheykh Zayed, once stated 
that:  

‘Any aid we supply to any Arab country is in fact aid for the Emirates 
and our Arab mother land. No Arab country should be in misery in its 
assistance to a sister country because God does not give us money to 
appropriate for ourselves. It is a gift from God to be invested for the 
benefit of the people, all the people’ (Almezaini 2012, p.107)  

As Islamic principles continue to greatly influence the allocation of aid 
(emanating from both individual donors and governments) which is considered 
as an obligation rather than a voluntary act, governmental funds for Islamic 
solidarity (including the ones related to the management of zakat) constitute an 
important pillar of foreign aid in GCC.  

Almezaini considers (in the case of UAE) that moral dimensions of foreign 
aid “lies in the principles and values of both intrinsic human behaviour and these (Islam 
and Arabism) particular ideologies’ (Almezaini, 2012). Therefore, he finds it useful 
to illustrate that Gulf states’ aid is not only limited to ‘Arab’ and ‘Islamic’ 
identities, but includes other communities and countries (Khalifa Isaac, 2015). 

Despite such moralistic considerations as well as religious and ethnic 
affinities, state interests of GCC and CAR states are arguably the primary 
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explanation for contemporary policies towards refugees and asylum seekers. 
Both regions consider stability as a key challenge amid complex and systematic 
conflicts occurring close to their borders. Therefore, state interest in both regions 
is connected to ‘regime security’ that includes political, economic and social 
policies of the ruling elite.  

First of all, although Gulf countries and Kazakhstan host large numbers of 
economic migrants as rentier economies, the Gulf states are less enthusiastic 
about hosting humanitarian migrants. Considering Syrians as ‘guests’ does not 
grant Syrian refugees the same treatment granted by the Geneva Convention, 
which for example, stipulates that after a certain number of years in a country, 
refugees can apply for a nationalization. Although GCC and CAR elites 
articulate the idea that hydrocarbon natural resources are “given” by God, they 
also clearly show that they understand them as a finite source of wealth. 
Therefore, unlike ‘productive states’, it remains difficult for ‘allocation states’ 
(Beblawi and Luciani, 1987) to have long term projects due to the instability of 
the price of commodities and to host refugees in times of lower oil prices.  

As a consequence, Palestinians are entering into their third generation as 
guests in Gulf monarchies yet they cannot become citizens there, while it is a 
serious economic and political concern for any state in the Near East where the 
international conventions have been ratified. A similar issue can be observed 
with regards to Afghan refugees in Iran who are likely to stay there for additional 
decades. Rentier states of the Gulf and Central Asia may be willing to offer 
financial assistance for humanitarian aid or accept economic migrants, but they 
are less open to accepting humanitarian migrants due to the nature of their 
hydrocarbons-based economies. The same trend can also be observed in other 
rentier states, such as Algeria, Norway and Venezuela. In the case of Norway, 
which heavily dependents on hydrocarbons and owns the world’s largest 
sovereign wealth fund as of 2017 (more than USD 1 trillion in assets), they 
managed to reduce refugee admission to Norway by more than 95 per cent 
compared to 2015 through implementing more restrictive policies.  

Secondly, since their early independence, CARs privilege ethnic 
dimensions under the framework of nation building. Although, in Uzbekistan 
and Tajikistan the concrete measures related to allocation of funds or conditions 
for compatriots living abroad are not advanced, both Kazakhstan and 
Kyrgyzstan decided to stress the emigration program of compatriots living 
abroad in order to pursue ‘Kazakhization’ and ‘Kyrgyzyzation’ of each society. 
In the Gulf countries, Arabism and pan-Arab solidarity is being replaced by a so-
called ‘new nationalism’, arguably ‘as a response to demographic pressures, fiscal 
challenges, the rising threats of transnational ideologies and movements and regional 
unrest’ according to Smith Diwan (Diwan, 2016). Therefore, tribal identity and 
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support of the country and its leadership are becoming the new boundaries of 
nationalism in GCC. As a result, unlike what is found in multicultural state 
models (Kymlicka, 1996; Parekh, 2000), these states cannot easily “absorb” large 
numbers of what are increasingly defined as the “others”.  

Thirdly, both regions have rapidly increasing populations which is an 
important factor to consider when explaining their position on refugees and 
asylum seekers. In fact, the population growth in Central Asia has around 1.4 
per cent annual increase with a fertility rate that is above 2.5 per cent (UN, 
2015). In addition, more than half of the population in CAR is under 30 years of 
age, reflecting the rate of demographic growth in recent years (Bussolo, Koettl 
and Sinnott, 2015). According to UNFPA forecasts, population ageing in 
Central Asia can only happen in the second half of the XXI century (UNFPA, 
2017). Saudi Arabia had around 3 million inhabitants in 1950, but more than 
31.5 million in 2016, of whom 21.1 million are Saudi citizens.  

Fourthly, even before the Syrian refugee crisis, issues were raised 
concerning the UNHCR’s funding and transparency. Since the organization only 
receives 2 per cent of its funding needs via the UN, which covers mostly 
administrative work, the UNHCR needs to raise the remaining 98 per cent of its 
finance via donors (Vayrynen, 2001). “This means that UNHCR has a hard time 
planning its activities, and it never can be sure whether the humanitarian obligations can 
be met” (Vayrynen, 2001: 151). Although, the agency’s operational expansion 
grants itself recognition as an important actor in various regions, its lack of 
capacity and budgetary uncertainties will remain as key problems in ensuring 
that non-donor governments cooperate with the organization.  

Fifthly, security challenges remain as the main concern in both regions. 
Therefore, the case of refugees is not only seen from humanitarian, but also from 
a security perspective. Specifically, the old threat and emergence of radical 
Islamist groups such as the Taliban, Islamic Movement of Uzbekistan, Daesh 
and Hizbut-Tahrir in Central Asia increased the concerns of authorities towards 
Afghan and other refugees. The threat from Daesh and the long struggle against 
Al-Qaeda in the Arabian Peninsula has become a direct concern for the whole 
Middle Eastern region. Therefore, currently, the small GCC look first and 
foremost for stability within the region (Todman, 2016), rather than the plague 
of Syrians on their borders. Old solidarities are here, as in several other rentier 
countries, victims of the modern redefinition of state interest.  

4. CONCLUSION  

Although Islamic norms and tradition of asylum are supposed to provide 
better conditions than the Geneva Convention of 1951 and 1967, no Gulf state 
currently applies them in practice, or at least not holistically. The absence of 
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efficient religious (Muslim) or ethnic (e.g. Arab, Turkmen, Tadjik) aid 
mechanisms functioning at the international level is revealing of a decay of 
traditional solidarities. As paradoxical as it may seem to the external observer 
who may notice the inflows of foreign workers towards the hydrocarbons 
exporting states of these regions, that duality between welcomed economic 
migrants and unwelcome humanitarian ones shall be explained by several 
concrete factors such as the resource-based and rentier national economies, their 
rising demography, the unstable neighbourhood, and the present period of lower 
oil prices ever since 2014.  

It is important to underline here that CAR’ and Gulf Arab countries’ 
approach is not very different from that of the EU countries towards the mass 
migrant crisis. As coined by the report of the Center for Comparative 
Immigration Studies (2016), the EU states try to externalize their borders by 
offering financial contributions to bordering countries, such as Turkey and North 
African countries, inter alia. CAR and Gulf Arab states do not consider the 
refugee crisis as a purely local or regional one, but as a global concern. They try 
to cooperate with other regional and global powers in order to reduce their 
political and economic burden. For example, previously Uzbekistan proposed 
Six plus Three initiative aimed at peaceful resolution of the Afghan conflict with 
the enrolment of six neighboring countries of Afghanistan (China, Iran, 
Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) and three main anti-terrorist 
actors such as Russian Federation, USA and NATO.  

The current refugee crisis proves that the national asylum policies are still 
completely dependent on states and their interests, first and foremost. 
Consequently, engagements with the International Refugee Regime and 
International Human Rights Instruments can provide a useful platform for state-
to-state cooperation. The growing financial gap in UNHCR operations in many 
regions shows the urgency of such cooperation with non-state actors including 
private donors. New and creative institutional arrangements are needed as 
traditional solidarities are, in both regions as well as in several other rentier 
countries, victims of the modernization of politics and its uncaring redefinition 
of state interest in times of low oil prices. 

 

 

BIBLIOGRAPHY 

Aiken, Joshua et al., (2017), “#AlanKurdi: Presentation and dissemination of 
images of suffering on Twitter”, Refugee Studies Centre Working Paper Series 
No. 121. 



AP Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT   
& Hisham Bin HASHIM 

423 
 

Almezaini, Khalid (2012), The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities 
and Interests (Abingdon: Routledge). 

Beblawi, Hazem and Giacomo Luciani (Eds.) (1987), The Rentier State (Rome: 
Instituto Affari Internazionali). 

Beinart, Peter (2017), “What America Owes Refugees from the Middle East: 
People Are Fleeing In Part Because of American Foreign-policy Decisions”, The 
Atlantic, http://theatlantic.com/politics/archive/2017/01/what-america-owes-
refugees-from-the-middle-east/514913/. 

Bel-Air (de), Françoise (2015), “A Note on Syrian Refugees in the Gulf”, 
Explanatory Note No. 11. GLMM, 
http://gulfmigration.eu/media/pubs/exno/GLMM_EN_2015_11.pdf. 

Brauman, Rony (1996), “L’assistance Humanitaire Internationale”, Canto-
Sperber, Monique (Ed.), Dictionnaire d’Ethique et de Philosophie Morale 
(Presses universitaires de France): 96–101.  

Bussolo, Maurizio, Johannes Koettl and Emily Sinnott (2015), Golden Aging: 
Prospects for Healthy, Active, and Prosperous Aging in Europe and Central Asia 
(Washington, DC: World Bank). Available at 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22018. 

Byman, Daniel (2017), “The Next Phase of the Iraq War. Why we must 
welcome thousands of Iraqi refugees to the United States”, Slate. 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2007/11/the_nex
t_phase_of_the_iraq_war.html. 

Carens, Joseph (2013), The Ethics of Immigration (Oxford University Press).  

Casina Pio IV (2017, May 26), Ethics in Action 3, Migrants and Refugees Day2 2 
Vittorio Hösle (Video File). Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Sf5QZUBsSaQ  

Chatty, Dawn (2013), “Guests and hosts”, The Cairo Review of Global Affairs. 
(Cairo: American University in Cairo). Retrieved from 
http://www.thecairoreview.com/essays/guests-and-hosts/  

Chatty, Dawn (2017), “The Syrian Humanitarian Disaster: Understanding 
Perceptions and Aspirations in Jordan, Lebanon and Turkey”, Global Policy, 8: 
25-32. 

Diwan, Smith Kristin (2016), National Identity and National Projects in the 
Arab Gulf States, AGSIW, Washington. Available at: 



Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT   Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 406-426 
& Hisham Bin HASHIM 

424 
 

http://www.agsiw.org/national-identity-and-national-projects-in-the-arab-gulf-
states/  

El-Wafa, Abou (2009), The Right to Asylum between Islamic Shari’ah and 
International Refugee Law: A Comparative Study (Naif Arab University for 
Security Sciences). 

Embassy of Saudi Arabia to USA (2016, June 17), Saudi Foreign Minister Adel 
bin Ahmed Al Jubeir commented about Saudi aid for Syrian and Yemeni 
refugees during the press conference (Video File). Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=zkgzVtT-Ez4 

Haddad, Emma (2008), The Refugee in International Society: Between 
Sovereigns (Cambridge: Cambridge University Press). 

Hanafi, Sari (2017), “Gulf Response to the Syrian Refugee Crisis: Facts, Debates 
and Fatwas”, Sociology of Islam, 5: 112-137. Available at 
https://staff.aub.edu.lb/~sh41/2017_migration_fatwas.pdf  

Heyward, Clare and Jorgen Odalen (2013), “A new Nansen Passport for the 
Territorially Dispossessed”, Uppsala University, Department of Government, 
Working Paper 3. 

Gibney, Matthew (2015), “Refugees and Justice Between States”, European 
Journal of Political Theory, 4 (4): 448-463. 

GLOBSEC Policy Institute (2017), Migration Politics and Policies in Central 
Europe (Bratislava, Slovakia). 

Greenhill, Kelly (2010), Weapons of Mass Migration. Forced Displacement, 
Coercion, and Foreign Policy (Cornell University Press). 

Khalifa Isaac, Sally (2015), “Gulf Assistance Funds Post-2011: Allocation, 
Motivation and Influence”, IEMed Mediterranean Yearbook 2015: p. 262-265. 

Kuosmanen, Jaakko (2013), “What (if anything) Is Wrong With Trading 
Refugee Quotas?”, Res Publica, 19: 103–119.  

Kymlicka, Will (1996), Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority 
Rights (Oxford: Oxford University Press). 

Nozick, Robert (1974), Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books). 

Pacitto, Fiddian-Qasmiyeh (2013), “Writing the “Other” into Humanitarian 
Discourse Framing Theory and Practice in South-South Humanitarian 
Responses to Forced Displacement”, RSC Working Paper Series, 93. 



AP Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT   
& Hisham Bin HASHIM 

425 
 

Parekh Bhikhu (2000), Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and 
Political Theory (London: Macmillan Press Ltd). 

Pew Research Center, Religion and Public Life (2012), The World’s Muslims: 
Unity and Diversity (Washington: Pew Research Center). 

Pew Research Center (2016), European Opinions of the Refugee Crisis in 5 
Charts (Washington: Pew Research Center), http://assets.pewresearch.org/wp-
content/uploads/sites/11/2012/08/the-worlds-muslims-full-report.pdf 

Ruhrmann, Henriette and FitzGerald, David (2016), “The Externalization of 
Europe’s Borders in the Refugee Crisis, 2015-2016”, CCIS Working Paper No. 
194. 

Schuck, Peter (1997), “Refugee Burden-sharing: A Modest Proposal”, Yale 
Journal of International Law, 22: 243-298.  

Souter, James (2016), “Good International Citizenship and Special 
Responsibilities to Protect Refugees”, The British Journal of Politics and 
International Relations, 18 (4): 795-811.  

Souter, James (2014), “Towards a Theory of Asylum as Reparation for Past 
Injustice”, Political Studies, 62: 326–342.  

Suhrke, Astri (1998), “Burden-sharing during Refugee Emergencies: The Logic 
of Collective versus National Action”, Journal of Refugee Studies, 11 (4): 396- 
415. 

Syrian Refugee Crisis Data Report Social Media and Political Participation Lab, 
New York University (September 16, 2016), Available at: https://18798-
presscdn-pagely.netdna-ssl.com/smapp/wp-
content/uploads/sites/1693/2016/01/Syrian-Refugee-Crisis-Data-Report-Final-
1.pdf  

Tabah, (2017) “UNHCR Zakat Collection and Distribution”, Tabah Report No. 
1, (Abu Dhabi) Available at www.tabahfoundation.org  

Todman, Will (2016), “Gulf States’ Policies on Syria”, Gulf Analysis Paper, 
Washington.  

Tok, Evren (2015), “Gulf Donors and the 2030 Agenda: Towards a Khaleeji 
Mode of Development Cooperation”, United Nations University Centre for 
Policy Research. 

Türk, Volker (2016), “Prospects for Responsibility Sharing in the Refugee 
Context”, Journal on Migration and Human Security, 4 (3):  45-59.  



Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT   Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 406-426 
& Hisham Bin HASHIM 

426 
 

UNFPA (2015), “The Madrid International Plan of Action on Ageing Where is 
Eastern Europe and Central Asia region fifteen years later?”, UNFPA report, 
Istanbul. 

UNHCR (2017), “Figures at Glance”, Geneva, http://www.unhcr.org/figures-
at-a-glance.html  

UNHCR (2017), “Contributions to UNHCR for the budget year 2017” (as at 2 
October 2017, in US dollars), Geneva, 
http://www.unhcr.org/partners/donors/5954c4257/contributions-unhcr-
budget-year-2017-2-october-2017.html  

UNHCR (2017), “Global Trends. Forced Displacement in 2016”, Geneva, 
http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf  

UNHCR (2016), “Global Trends. Forced Displacement in 2015”, Geneva, 
http://www.unhcr.org/576408cd7.pdf  

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2015), World Fertility Patterns 2015 – Data Booklet (ST/ESA/ 
SER.A/370) (New York) 

Väyrynen, Raimo (2001), “Funding Dilemmas in Refugee Assistance: Political 
Interests and Institutional Reforms in UNHCR”, International Migration 
Review, 35: 143–167.  

Walzer, Michael (1983), Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality 
(USA: Basic Books). 



Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK & Selin TÜRKEŞ KILIÇ Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 427-456 

427 
 

 

DEVLET ÇIKARLARI MI? İNSAN HAKLARI MI? 
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BASININDA DÜZENSİZ 

GÖÇLE MÜCADELE TARTIŞMALARI 

NATIONAL INTERESTS OR HUMAN RIGHTS? PRESS 
DISCUSSIONS ON THE FIGHT AGAINST IRREGULAR 

IMMIGRATION IN TURKEY AND GREECE 

Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK*& Selin TÜRKEŞ KILIÇ** 

ÖZ 

18 Mart 2016 tarihinde Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), 
Türkiye’den AB ülkelerine Yunanistan üzerinden gerçekleşen 
düzensiz göçün uluslararası hukuka uygun olarak önlenmesi ve 
insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi için işbirliği 
yapmayı kabul etmiştir. Söz konusu mutabakat, devletlerin 
çıkarlarına hizmet ederken insan hakları boyutuyla da 
tartışmalara neden olmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, 
mutabakat koşullarının doğrudan etkilediği Türkiye ve 
Yunanistan’daki tartışmalarda mutabakatın çıkar boyutunun 
mu, insan hakları boyutunun mu ağır bastığının cevabını 
aramaktadır. Bu bağlamda, iki ülke basınının argümanları 
Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı çerçevesinde bu iki 
kategoride incelenmiştir. Çalışma, Türkiye ve Yunanistan 
basınının 18 Mart mutabakatını eleştirmek ya da desteklemek 
için ağırlıklı olarak devlet çıkarları odaklı gerekçeler 
kullandığını, insan hakları odaklı gerekçelerin tartışmalarda 
önemli bir rol oynamadığını ortaya koymaktadır. Habermas’ın 
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meşruiyet kavramından hareketle, basında insan hakları 
odaklı gerekçelerin tercih edilmemesi, 18 Mart 
Mutabakatı’nın Türkiye ve Yunanistan’da genel olarak devlet 
çıkarları boyutuyla ele alındığı çalışmanın temel iddiasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Geri Kabul Anlaşması, Düzensiz Göç, 
Türkiye, Yunanistan, İletişimsel Eylem Kuramı. 

ABSTRACT 

On 18 March 2016 Turkey and the European Union (EU) 
agreed upon cooperation to stop irregular immigration from 
Turkey to the EU states via Greece. The agreement has two 
main dimensions: on the one hand it serves the national 
interests of the parties, but on the other hand it can be 
problematic in terms of human rights. This paper aims to 
provide answers to whether the national interest or the human 
rights dimension of the agreement prevailed the discussions in 
Turkey and Greece. For this purpose, within the theoretical 
framework of Habermas’s Communicative Action, the 
arguments are analyzed under two categories; if the arguments 
are justifying and/or criticizing the agreement by referring to 
the national interests then they are categorized as utility-based 
but if they are referring to the human-rights dimension then 
they are categorized as right-based. The analysis suggests that 
in Turkey and Greece, interest-based validity claims dominate 
the arguments supporting or criticizing the agreement in press 
vis-a-vis rights-based validity claims. Based on Habermas’s 
conceptualization of justifications, the paper argues that the 18 
March Agreement is dominantly evaluated from the 
perspective of national interests in Turkey and Greece. 

Keywords: Readmission Agreement, Irregular Migration, 
Turkey, Greece, Communicative Action Theory. 

 

GİRİŞ 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB), 18 Mart 2016 tarihinde imzaladıkları 
mutabakat ile Türkiye’den AB ülkelerine Yunanistan aracılığı ile olan düzensiz 
göçün uluslararası hukuka uygun olarak önlenmesi ve insan kaçakçılığı 
şebekelerinin çökertilmesi amaçları doğrultusunda işbirliği yapmayı kabul etti. 
Taraflar, 20 Mart 2016 tarihi itibarıyla Türkiye’den Yunan adalarına düzensiz 
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yollardan geçen tüm göçmenlerin Türkiye’ye iade edilmesi, bunun karşılığında 
Yunan adalarından Türkiye’ye geri gönderilen her bir Suriyeli için Türkiye’den 
bir Suriyeli’nin AB üye ülkelerinde yerleştirilmesi konusunda el sıkıştı. AB ile 
Türkiye arasında düzensiz göçü düzenleme üzerine yapılan 18 Mart Mutabakatı1 
hem devlet çıkarları hem de insan hakları boyutuyla siyasetçiler, insan hakları 
savunucuları ve kamuoyunca çok tartışıldı. Bu makale, işbirliği koşullarının 
doğrudan etkilediği iki ülke olan Türkiye ve Yunanistan’ın mutabakatın yapıldığı 
hafta en çok satan gazetelerinde konunun hangi boyutuyla ele alındığını 
İletişimsel Eylem Kuramı çerçevesinde araştırmaktadır. Siyasal iletişim, 
literatürde ele alınışının ilk zamanlarında hükümetin seçim zamanı seçmen 
kitlesini ikna propagandası olarak ele alınıyor olsa da; günümüzde bu tanım, 
kamusal alanda siyasetin her türlü iletişim kanal ve biçimini kapsayacak şekilde 
genişlemiştir. Bu bağlamda gazeteler, siyasi olayları ele alırken kullandıkları dil 
ile kamuoyunu şekillendirmede önemli araçlar olarak karşımıza çıkar. Hem 
Türkiye hem de Yunanistan’da kamuoyunun dış politika ile ilgili bilgi almak için 
başvurduğu televizyonu takip eden ikinci bilgi kaynağı gazetelerdir (Açıkmeşe ve 
Aydın, 2016; Kontochristou ve Mentzi, 2004). İletişimsel Eylem Kuramı, basının, 
kamuoyu üzerindeki etkisini savunan gündem belirleme modelinden (Dearing ve 
Rogers, 1996; McCombs ve Shaw, 1972: 36) farklı olarak, okuyucuya sunduğu 
iddiaların kamuoyunun hangi gerekçeleri ikna edici bulacağına dair bir iletişimsel 
akıl yürütmenin sonucu olduğu varsayımını ortaya koymaktadır. Buna göre, 
özneler arası süreçte gazetelerde kullanılan geçerlilik iddiaları, kamuoyunun bir 
siyasi olayı hangi temellerde meşru gördüğüne dair ipuçları içermektedir. Bu 
kuramsal çerçevede AB ile Türkiye’nin göç krizi üzerine 18 Mart 2016 tarihinde 
vardığı mutabakatın Yunanistan ve Türkiye basınında hangi geçerlilik iddiaları ile 
tartışıldığı üzerine bir inceleme, Türkiye ile Yunanistan’da mutabakatın ağırlıklı 
olarak hangi temelde ele aldığına dair önemli bulgular sağlamaktadır.  

İki ülkedeki mutabakat tartışmaları üzerine genellenebilir sonuçlara 
ulaşabilmek için Türkiye ve Yunanistan basınından gazete seçiminde gazetelerin 
tirajları ve okuyucu kitlelerinin ana siyasi parti seçmenlerini temsili olmak üzere 
iki ölçüt gözetilmiştir. Araştırma kapsamında mutabakatın yapıldığı hafta olan 
16-22 Mart 2016 tarihleri arasında Türkiye’den Sabah, Posta, Habertürk, 
Hürriyet, Sözcü, Cumhuriyet gazeteleri; Yunanistan’dan hafta arası 
gazetelerinden Ta Nea, Ethnos, Elefteros Typos, Dimokratia, Efimerida Ton 
Syntakton, Kathimerini ve Avgi ve hafta sonu yayımlanan Proto Thema, Real 
News ve To Vima gazeteleri inceleme altına alınmıştır. İncelenecek gazetelerin 
seçiminde en yaygın etkiye sahip olmalarının yanı sıra toplumun çoğunluğunun 
siyasi görüşlerini yansıtmaları belirleyici olduğu için Türkiye’de haftanın en çok 
satan beş gazetesine ek olarak ana akım muhalif medyayı temsilen tirajı 19. 

                                                 
1 Yazının geri kalanında sadece mutabakat olarak ifade edilecektir. 
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sıradaki Cumhuriyet Gazetesi incelemeye alınmıştır. Yunanistan araştırmasında 
ise hükümet partisi Syriza’nın sesi olarak kabul gören Avgi Gazetesi, sabah ve 
akşam gazeteleri sıralamalarından güncel siyasi haberlere yer veren ve en çok 
satan altı gazeteye eklenmiştir. Araştırmanın sonucunda mutabakatın Türkiye ve 
Yunanistan basınında ağırlıklı olarak insan hakları boyutundan ziyade devlet 
çıkarları boyutuyla tartışıldığı iddia edilmektedir. 

1. 18 MART MUTABAKATI’NIN DEVLET ÇIKARI VE İNSAN HAKLARI 
BOYUTLARI  

Kamuoyu ve zaman zaman medya tarafından geri kabul anlaşması olarak 
yorumlansa da 18 Mart 2016’da Türkiye ile AB arasında varılan mutabakat, 2014 
yılında hâlihazırda imzalanmış ve yürürlüğe girmiş olan Geri Kabul 
Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabul tarihini 2017’den 1 Haziran 
2016’ya çekmek üzerine yapılmıştır. Geri Kabul Anlaşması’na göre tarafların 
birbirlerinin sınırlarına yasadışı yollarla geçen kendi vatandaşlarını kabul etme 
yükümlülüğü Eylül 2014’te başlamıştır. Ancak anlaşmanın üçüncü ülke 
vatandaşlarına uygulanması için üç senelik bir geçiş süresi bulunmaktadır. 
Suriye’deki iç savaşın büyümesi ile Akdeniz’de gitgide artan düzensiz göç akımı 
Suriye vatandaşlarını daha erken bir tarihte kabul etmesi konusunda AB’nin 
Türkiye’ye bazı teşvikler sunmasına neden olmuştur. 18 Mart Mutabakatı ile 
Türkiye’nin AB’ye olan düzensiz göçü önlemek üzere gerekli her türlü önlemi 
alması karşılığında AB, Sığınmacı Mali İmkânı kapsamında, Türkiye’deki 
Suriyeliler için önce üç milyar, 2018 sonuna kadar ise toplamda altı milyar 
Avro’luk bir yardımda bulunmayı kabul etmiştir. Düzensiz göçün kontrol altına 
alınması durumunda devreye girecek Gönüllü İnsani Kabul Planı ile “1’e 1” 
formülü uyarınca Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilecek her bir Suriyeli 
yerine, Türkiye'den bir Suriyeli’nin yeniden yerleştirme için değiş tokuş yapılması 
böylece Türkiye’deki göçmen2 sayısının mevcut durumun çok üstüne çıkmaması 
hedeflenmiştir. Ek olarak, en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerini kaldırmak için Vize 

                                                 
2  Gerek yasal belgeler ve resmi açıklamalarda, gerekse gazete içeriklerinde göçmen, mülteci, 
sığınmacı, Suriyeli ifadeleri dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Göçmen sözcüğü daha geniş bir 
anlama sahip olmakla birlikte tek bir hukuki tanıma sahip değildir. Uluslararası hukuka göre, 
ülkelerinde eziyet, çatışma, saldırı gibi durumlar nedeniyle can güvenliği olmadığı gerekçesiyle 
üçüncü bir ülkeye sığınma talebinde bulunan kişiler sığınmacı, sığınma talebi ülke tarafından kabul 
edilen kişiler mülteci statüsündedir. Mülteci statüsünün verilmesinde başvuruların bireysel 
değerlendirilmesi esas olsa da, yakın zamanda Suriye’de tanık olduğumuz gibi grupların toplu 
olarak ülkelerini terk etmek zorunda bırakıldıkları durumlarda ilgililere acilen yardımda bulunmak 
gerekeceğinden, tüm mülteci grubuna mülteci statüsü tanımak suretiyle grubun her bir üyesinin, 
aksi kanıtlanmadıkça, ilk bakışta, varışta mülteci / prima facie mülteci sayılması yoluna gidilmektedir 
(14. Madde, BMMYK, 1998). Bu hukuksal zeminden hareketle metnin dilinde mülteci sözcüğü 
kullanılacak, ancak anlaşma metinlerinde ve gazete alıntılarında orjinal metne sadık kalınacaktır. 
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Serbestisi Eylem Planı’nı hızlandırma ve Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde bazı 
fasılların açılması sözünü vermiştir. Mutabakata ilişkin hususların tartışıldığı 
görüşmeler sürecinde Türkiye, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2009’dan beri tek taraflı 
engellediği altı katılım müzakeresi faslından beşinin açılmasını talep etmiş, Kıbrıs 
Rum Yönetimi ikna edilemeyince süreç durma noktasına gelmiştir. 3  Bunun 
üzerine Fransa 2007’den beri engellediği fasıllardan 33. faslın müzakerelere 
açılmasını kabul etmiş, ilgili faslın müzakereleri 30 Haziran 2016 tarihinde 
başlamıştır. 

2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş sonucunda milyonlarca Suriyeli ilk 
olarak komşu ülkelere, sonrasında da Avrupa ülkelerine akın etmişlerdir. 
Özellikle 2015 yılından itibaren Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli 
mülteciler, Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçerek özellikle Almanya ve Kuzey 
Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu düzensiz göç dalgası, 
hâlihazırda ekonomik krizle boğuşan Yunanistan için büyük bir sorun haline 
gelmiştir. Ülkenin dört bir yanında mülteci kampları oluşturulmuş; güvenlik, 
barınma, sağlık sorunları ortaya çıkmış; Yunanistan bir transit ülke haline 
gelmiştir. Mutabakatın imzalandığı 18 Mart 2016 tarihinde AB ülkelerine açılan 
kapı olarak görülen Yunanistan’a sadece 2016’nın ilk üç ayında ulaşan mülteci 
sayısı 150,000’in üzerindedir. 60.000’e (Ministry of Migration Policy, 2017) yakın 
mülteci barındıran Yunanistan için Türkiye’nin düzensiz göçle mücadele 
politikalarını güçlendirerek Yunan adalarına mülteci geçişini en aza indirmeyi 
taahhüt ettiği ve düzensiz göçle adalara ulaşan Suriyeli’leri Türkiye’ye geri 
göndermeye olanak verecek mutabakat büyük önem taşımaktadır.  

Başta Türkiye, Yunanistan ve diğer AB ülkeleri çıkarlarına hizmet eden bu 
mutabakat insan hakları savunucuları tarafından insan hakları hukukuna aykırı 
olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Bu eleştireler arasında Türkiye’nin AB 
mevzuatınca belirlenmiş güvenli üçüncü ülke standartlarına uymaması iddiası 
öne çıkmaktadır (Shetty vd., 2016). Diğer taraftan, Yunanistan’ın sığınma 
sisteminin yetersizliği, Yunanistan’daki resmî ve gayri resmî kabul 
merkezlerindeki koşulların kötülüğü gibi konular mutabakatın insan hakları 
boyutunun sorunları arasındadır (Human Rights Watch, 2017). AB ülkelerinin bu 
mutabakatı imzalayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplu sınır dışı 
yasağını ihlal ettiği de iddialar arasındadır.  

 

 

                                                 
3 Metinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ifadesi yerine “Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesi benimsenmiştir. 
Yunanistan gazetelerinden aktarırken yazarların diline sadık kalınarak “Kıbrıs” veya “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” şeklinde aktarılmıştır.  
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2. İLETİŞİMSEL EYLEM KURAMI 

Jürgen Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı, sosyal alan ile dilbilimi 
arasında yeni bir bağ kurarken siyaset bilimcilere yeni bir bakış açısı, siyasal 
iletişimi incelemekte kullanılacak söylem analizi metoduna ise yeni bir boyut 
sunar. Habermas’ın söylem analizine getirdiği en önemli yenilik, söylemin hitap 
ettiği aktör ya da aktörleri edilgen olarak ele almamasıdır. İletişimin etkileşimsel 
yönünü vurgulayan Habermas’a göre aktör, savını destekleyebilmek için 
karşısındaki aktör(ler)in neyi meşru bulacağına dair bir hesaplama yapar ve 
argümanlarını buna göre seçer. Bu bakımdan Habermas, amaçlar ve araçların 
sorgulanmadığı araçsal akıl kavramına ek olarak, aktörlerin iletişimsel akla da 
sahip olduklarını, öznelerarası etkileşim içinde amaçlar ve araçları 
sorguladıklarını iddia eder. Bu da demektir ki aktörlerin siyasi bir kararı 
desteklemek ya da eleştirmek için kullandıkları gerekçeler iletişimsel aklın 
ürünüdür ve argümantasyon mantığında gerekçeler ve nedenler birbiriyle 
örtüşmeyebilir (Habermas, 2011: 55-56). O halde, geçerlilik iddialarının üzerine 
kurulduğu gerekçeler aktörlerin gerçek niyetlerini yansıtmak durumunda değildir. 
Aktörlerin diğer aktörlere hitaben hangi gerekçeleri kullanacakları, onların 
başkaları tarafından neyin kabul göreceğini düşündüklerine bağlıdır. 

Geçerlilik iddialarını incelerken geçerliliğin iki farklı temelinden 
bahsedebiliriz. Geçerlilik, çıkar odaklı düşüncelerden (fayda) kaynaklanabileceği 
gibi karşılıklı olarak kabul ve saygı gören kurallar bütününden de (hak) 
kaynaklanabilir. Fayda odaklı gerekçeler aktörün kâr zarar hesaplarıyla 
ilişkilendirilir. Homo economicus olarak tanımlanan aktörün nihai amacı en fazla 
fayda ve/veya en az zararı elde etmektir ve bu doğrultuda atacağı adımlara karşı 
araçsal bir yaklaşım içindedir. Buna göre aktör, bir eylemin doğurması muhtemel 
fiziki sonuçları hesaplar, onları kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirir ve 
sonuçta eylemin getireceği fayda ile ilgili gerekçeler sunar (Sjursen, 2002: 496). 
Mutabakat özelinde fayda odaklı gerekçeler, mutabakatın ülkeye getirdiği 
yükümlülüklerin olumsuz etkileri üzerinden eleştirel ya da mutabakatın ülkeye 
sağlayacağı kazançlar üzerinden destekleyici söylemlerde kullanılabilir. Hak 
odaklı gerekçeler ise doğruluğu kanunlar ile mutlak biçimde kabul edilmiş üst 
seviye ilkelere atıfta bulunur ve evrensel geçerlilik iddia eder (Riddervold, 2010). 
Bu mutabakat bağlamında hak odaklı gerekçeler uluslararası kurum ve anlaşmalar 
ile desteklenmiş insan hakları ilkeleridir. Mutabakatı eleştiren hak odaklı 
gerekçeler mutabakatın mülteciler açısından insan hakları ihlalinde bulunduğu 
iddiası çerçevesinde şekillenecek, destekleyenler ise mutabakatın uluslararası 
insan hakları standartlarına uygunluğunu savunacaktır.  
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Tablo.1: Çıkar ve İnsan Hakları Odaklı Gerekçelerin Sınıflandırılması 

DEVLET ÇIKARLARI ODAKLI 
GEREKÇELER 

İNSAN HAKLARI ODAKLI 
GEREKÇELER 

• Türkiye ve Yunanistan’a düzensiz göç ile 
ulaşan insan sayısında beklenen 
değişiklikler 

• Düzensiz göç ile ülkeye giriş yapanlar ile 
ilişkilendirilen ekonomik, toplumsal, 
siyasi yükler 

• Türkiye ile Vize Serbestisi Eylem 
Planı’nın hızlandırılmasına ilişkin 
beklentiler 

• Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde bazı 
fasılların açılmasına ilişkin beklentiler 

• Türkiye’ye AB tarafından yapılacak mali 
yardım 

• Türkiye–Yunanistan arasında yapılacak 
işbirliğinden beklenen fayda ve zararlar 

• Mutabakatın taraflarına ilişkin tehdit ve 
güvensizlik iddiaları 

• Türkiye ve Yunanistan’ın sığınma 
sistemlerinin uluslararası standartlara göre 
kıyaslanması 

• Türkiye ve Yunanistan’daki resmî ve gayri 
resmî kabul merkezlerindeki insani 
koşulların uluslararası standartlara göre 
kıyaslanması 

• Türkiye’nin AB mevzuatınca belirlenmiş 
güvenli üçüncü ülke standartlarına 
uymamasına ilişkin tartışmalar 

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
toplu sınır dışı yasağının ihlaline ilişkin 
tartışmalar 

 

 

 
Bu ayrımı yaparken, “fayda” ve “hak” temelli gerekçelerin bir arada 

bulunamaz olmadığının altını çizmek gerekir. Bu gerekçelerden herhangi biri 
geçerlilik iddiaları için bir önkoşul değilken her ikisi aynı meşrulaştırma 
söyleminde bir arada bulunabilir (Lerch ve Schwellnus, 2006: 307). Hatta çoğu 
zaman tek bir kararı meşrulaştırmak için farklı tür gerekçeler birlikte kullanılır. Bu 
kuramsal önermelerin ışığında, mutabakatı desteklemek ya da eleştirmek için 
farklı tür geçerlilik iddialarının karışımı bir meşrulaştırma söylemi kullanılması 
beklenir. Buna göre, Türkiye ve Yunanistan’ın en çok satan gazetelerinde Türkiye 
ile AB arasındaki mutabakatı desteklemek ya da eleştirmek için kullanılan dilde 
hangi geçerlilik iddialarının ağır bastığını belirlemek göç sorununun çıkar 
boyutunun mu yoksa insan hakları boyutunun mu kamuoyu algısında belirleyici 
olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. 

3. TÜRKİYE’DEKİ GAZETELERİN İNCELENMESİ 

16-22 Mart 2016 tarihlerinde Türkiye’de en çok satan beş gazete sırasıyla 
Hürriyet, Posta, Sabah, Sözcü ve Habertürk gazeteleridir. Bu beş gazete, medya 
patronları tarafından yönetilmeleri ve haber şirketlerinden derledikleri haberleri 
yayımlamaları bakımından ana akım medyaya örnek teşkil etmektedir. 
Türkiye’de tarihsel olarak medya patronları ile devlet arasında yakın bir ilişki 
olduğu ve ana akım medyanın siyasi baskılara açık olduğu (Kaya ve Çakmur, 
2010) noktalarından hareketle incelenen bu beş gazetenin genel olarak devlet 
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yanlısı oldukları ve aşırı uçtaki eleştirileri yansıtmayacağı belirtilmelidir. Diğer 
taraftan, bu beş gazete mecliste en fazla temsil oranına sahip üç siyasi parti olan 
AKP, CHP ve MHP seçmeninin görüşlerini incelemek için önemli ölçüde veri 
sağlamaktadır. Yine de, toplumda yaygın etkisi olan söylemlerde kullanılan 
gerekçelerin daha tutarlı bir tahlili için veri kaynağını ana muhalefet partisi CHP 
seçmeni ile ilişkilendirilen Cumhuriyet Gazetesi’ni içine alacak şekilde 
genişletmek yerinde olacaktır. 2002 ve 2007 tarihlerinde yapılan araştırmalar 
Cumhuriyet Gazetesi okurlarından yaklaşık yüzde 60’ının CHP’ye oy verdiğini 
ortaya koymaktadır (Çarkoğlu ve Yavuz, 2010). Bundan ötürü, Cumhuriyet 
Gazetesi, ülkede yaygın bir siyasi görüşü temsil ettiği gerekçesiyle satış 
sıralamasında 19. olmasına rağmen incelemeye dâhil edilmiştir (Aydoğan, 2013). 
Ana akım medyada medya patronlarından bahsedildiğinde gazetenin hükümetle 
ilişkilerine de değinmek gerekmektedir. İncelemeye alınan gazetelerden Sabah 
Gazetesi hükümete yakınlığı ile bilinen Turkuvaz Medya Grubu’na ait olduğu için 
hükümet politikalarına daha olumlu bir yaklaşıma sahip olması beklenebilir. Buna 
karşılık, Sözcü Gazetesi’nin haber içeriklerinde ise genel olarak iktidar partisine 
eleştirel bir yaklaşım olduğun gazetenin siyasi çizgisini belirtmek açısından altı 
çizilmelidir. 

Altı gazetenin 16-22 Mart 2016 tarihleri arasındaki baskılarını 
incelediğimizde haber içerikleri ve köşe yazıları arasında bir fark göze 
çarpmaktadır. Siyasiler tarafından “tarihi” olarak adlandırılan, uzun 
müzakerelerin sonucunda ortaya çıkan ve gerek Türkiye ile AB üye ülkelerini 
gerekse yasal olmayan yollarla AB’ye ulaşmayı amaçlayan mültecileri yakından 
ilgilendiren 18 Mart Türkiye-AB zirvesinin ve sonrasında gelen mutabakatın baş 
sayfadan haber olarak duyurulmasına karşın köşe yazarları tarafından pek ele 
alınmamaktadır. Örneğin, mutabakatın imzalanacağı 18 Mart günkü yazısında 
Serdar Turgut mülteciler için yardım toplamak amacıyla yurtdışında başlatılan bir 
reklam kampanyasından bahsetmiş ancak AB-Türkiye arasında mülteciler üzerine 
yapılacak mutabakata değinmemiştir (Turgut, 2016: 2). Köşe yazarlarının 
yazılarında konuya geniş yer vermemesini üç gerekçe ile açıklamak mümkün. 
Birincisi, Türkiye AB zirvesini takip eden 19 Mart 2016 günü İstanbul İstiklal 
Caddesi’nde biri saldırgan 5 kişiyi öldüren, daha sonra IŞİD’in üstlendiği bir canlı 
bomba saldırısı oldu. İstiklal patlaması, bir hafta önce 13 Mart 2016’da Ankara 
Kızılay’da ikisi saldırgan 38 kişinin ölümüne sebep olan canlı bomba saldırısını 
takip ettiği ve son beş ayda Ankara ya da İstanbul’da gerçekleşen beşinci saldırı 
olduğu için önceki saldırılarla birlikte değerlendirilerek gündemde önemli yer 
teşkil etti. 13 Mart Kızılay ve 19 Mart İstiklal Caddesi saldırılarının gündemi AB-
Türkiye zirvesinden Türkiye’nin karşılaştığı güvenlik sorunlarına kaydırdığı bu 
sebeple mutabakatın basında kendine daha az yer bulduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte, söz konusu hafta boyunca köşe yazılarında konu edilen haberlerin 
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bahsedilen terör saldırılarıyla sınırlı olmadığı göz önünde bulundurulduğunda 
yazarların Türkiye AB zirvesine ilgisinin düşük olduğunu iddia etmek 
mümkündür. İkinci olarak, bu mutabakatın uzun bir müzakere sürecinin 
sonucunda ortaya çıktığı, dolayısıyla hâlihazırda aylardır tartışılmakta olduğu ve 
zirve öncesi ve sonrasında çok fazla ele alınmadığı gibi bir açıklama öne 
sürülebilir. Ancak 18 Mart zirvesinin hemen öncesinde tarafların müzakere 
pozisyonlarının keskinleştiği ve zirve sonucunun önceki mutabakata önemli 
eklemeler yaptığı düşünüldüğünde bu açıklama da yetersiz kalmaktadır. Üçüncü 
olarak, bu mutabakatın Türkiye’nin gündeminde öncelikli olmadığı öne 
sürülebilir. Mutabakatın içeriği ile ilgili tartışmalardansa Türkiye’nin kendi iç 
politikası ile ilgili haberler daha öncelikli olabilir. Bu durum, Türkiye’de hem 
kamuoyunun AB katılım sürecine ilgi ve desteğinin azalmasıyla 4 hem de dış 
politika konularına yönelik genel ilgisizlikle açıklanabilir.  

Devlet Çıkarları Odaklı Gerekçeler 

Mutabakatın ertesi günü olan 19 Mart 2016 tarihli gazete baskılarında 
Türkiye-AB zirvesi Hürriyet, Habertürk, Posta ve Cumhuriyet gazetelerinin 
manşetlerinde ana haber olarak yer almaktadır. Bunların arasından Hürriyet 
Gazetesi “İmza tamam”, Habertürk gazetesi “AB ile tarihi gün”, Posta Gazetesi 
“İşlem tamam” başlıklarıyla sürecin olumlu sonuçlanmasına atıfta bulunurken; 
Cumhuriyet Gazetesi “Tarih bu anlaşmayı affetmeyecek” başlığıyla mutabakata 
eleştirel bakış açısını yansıtmıştır. Sözcü ve Sabah gazeteleri ise mutabakata 
incelenen diğer gazetelere oranla ana sayfalarında daha az yer vermiştir. Hükümet 
politikalarına karşı eleştirel duruşa sahip Sözcü Gazetesi mutabakatı “Vizesiz 
Avrupa Başka Bahara” başlığıyla sayfanın en alt köşesinde duyururken, başlıktaki 
bilgiyi “AB’yle yürütülen mülteci pazarlığı, hiç de öyle yandaş medyanın dediği 
gibi zaferle sonuçlanmadı” önermesiyle tamamlamıştır (Gürcanlı, 2016: 1). Tam 
ters bir söylem Sabah Gazetesi’nin 19 Mart baskısındaki “Vizesiz Avrupa’nın 
Yolu Açıldı” başlığında kullanılmıştır (Topal, 2016: 1). Bu iki gazetenin vize 
sürecine yönelik zıt yaklaşımlarına rağmen kullandıkları söylem üç ana noktada 
benzerlik göstermektedir. İlk olarak, her iki gazete de Türkiye’nin senede 72 bin 
düzensiz göçmeni AB’den geri kabul etmesini öngören, taraflar için ciddi teknik 
hazırlıkları beraberinde getiren ve binlerce mülteciyi doğrudan etkileyen bu 
mutabakatı AB tarafından Türkiye’ye bir ödül olarak sunulan vize serbestisi 
diyaloğu kapsamında ele almaktadır. Bu bağlamda, mutabakatın ana amacı olan 
AB’ye düzensiz göçü engellemekteki işbirliği ya da işbirliğinin doğrudan 
getireceği kazanım ya da kayıplar yerine işbirliği kurmak için yapılan 

                                                 
4 Kadir Has Üniversitesi Dış Politika Kamuoyu Algıları Araştırması AB üyeliğine desteğin son 
yıllardaki düşüşe karşılık anlaşmanın imzalandığı 2016 yılında önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 
20 oranında artarak yüzde 61,8’e yükseldiğini göstermiştir. Bu bilgi göz önünde 
bulundurulduğunda köşe yazarlarının anlaşmaya ilgi göstermemesi şaşırtıcıdır.  
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müzakerelerden Türkiye’nin edindiği düşünülen faydayı öne çıkarmaktadır. Bir 
diğer ifadeyle, mutabakatın amacı değil, mutabakatı sağlayabilmek için kullanılan 
araçlardan biri konuyu tanımlamakta esas olarak kullanılmaktadır. Böylelikle 
mutabakat öncelikli olarak Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin bir parçası olarak 
ele alınmaktadır.  

Bununla doğrudan ilişkili olarak Sözcü ve Sabah gazetelerinin mutabakatı 
haber yapışlarındaki ikinci benzer nokta, mutabakata atılan imzanın her iki 
gazetede de çıkar odaklı bir söylem içinde duyurulmasıdır. Sözcü Gazetesi, vize 
serbestisinin kesin olmadığı hatta imkân dâhilinde görülmediğinin altını çizerek 
Türkiye’nin mutabakatta kaybeden taraf olduğunu “Kayseri pazarlığında tuş 
olduk” ifadesi ile iddia etmektedir. Sözcü Gazetesi’nin ilk sayfasında yer alan bu 
ifadeler açık bir kar-zarar hesabını yansıtmaktadır. Diğer taraftan Sabah Gazetesi 
ise “Türkiye-AB uzlaştı: Vizesiz Seyahat İşlemleri Hızlandırılacak” başlığı ile 
mutabakatın Türkiye’ye getireceği vizesiz seyahat üstünlüğünün müjdesini 
vermektedir. Bu bağlamda, fayda hesaplarına dayanan gerekçeler çerçevesinde 
mutabakatın insan hakları boyutuna ilişkin bir tartışma hükümetin AB ile yaptığı 
bu mutabakatı destekleyen ya da eleştiren söylemde kendine yer bulamamaktadır.  

Üçüncü olarak, söz konusu iki gazetenin hükümet politikalarına yönelik 
genel tutumlarına paralel olarak aynı mutabakatı aynı tip (faydacı) 
gerekçelendirme temelinde ancak birbirlerine tezatlı bağlamlarda duyurdukları 
noktasından hareketle mutabakatın bir dış politika konusu olmasına rağmen 
Sözcü ve Sabah gazetelerinde iç politika kaygılarıyla ele alındığı iddia edilebilir. 
Mutabakatın Türkiye’ye sağlaması beklenen vize serbestisine ilişkin taban tabana 
zıt başlıkları, konunun içeriği bir yana mutabakat üzerine değerlendirmelerin 
hükümet politikalarını eleştirmek ya da övmek için bir araç olarak kullanıldığı, 
dolayısıyla bir iç politika malzemesi olduğu önermesini doğrulamaktadır. 

Mutabakatın daha fazla haber konusu yapıldığı haftanın en çok okunan 
diğer gazetelerini incelediğimizde iki önemli nokta göze çarpmaktadır. Öncelikle, 
mutabakatın içeriğine dair kapsamlı bir tartışmanın eksikliğinin altı çizilmelidir. 
Altı gazeteden sadece Hürriyet ve Habertürk gazeteleri mutabakat koşullarına yer 
vermiştir. Hürriyet Gazetesi, mutabakatın doğrudan tarafı olan Türkiye ve 
Yunanistan’ın yükümlülükleri (Kırbaki, 2016a: 28) ve vize muafiyeti için atılacak 
adımlarla (Ergan, 2016: 28; Eralp, 2016: 28) ilgili detaylı bilgileri tam sayfa haber 
olarak yayımlamıştır. Habertürk Gazetesi, mutabakat koşullarını “5 soruda 
Türkiye ile AB vize mutabakatı şöyle işleyecek” ifadesiyle haber yaparken 
Türkiye’nin AB’den geri kabul edeceği ve karşılığında AB’ye göndereceği 
mülteciler üzerine düzenlemelerin üzerinde durmuştur (Bakır, 2016: 20). 
Mültecilerin ulaşım masraflarının AB tarafından karşılanacağı gibi bilgilerin 
aktarıldığı haberde mutabakatın işlerliğinin özellikle Türkiye açısından nasıl 
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sağlanacağı konu edilmiştir. Habertürk Gazetesi’nin ilgili haber içeriğinde dikkat 
çekici bir başka nokta, 18 Mart Mutabakatı’nı “vize mutabakatı” olarak 
adlandırmasıdır. Bu da analizde saptanan ikinci ortak noktayla ilişkilidir. 

İkinci olarak, incelenen gazetelerde mutabakat üzerine yapılan haberlerin 
geneline araçsal/faydacı söylem hâkimdir. Örneğin Hürriyet ve Cumhuriyet 
gazeteleri, detaylı haberlerinde mutabakattan doğan yükümlülükleri devletlere 
verilen “ödev” olarak tanımlarken mutabakatın araçsal boyutunu öne çıkarmıştır. 
Benzer bir yaklaşımla Habertürk Gazetesi, mutabakatın getireceği yüklerin sadece 
Türkiye üzerine kalmayacağını vurgulamak amacıyla dönemin başbakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun “Külfet Paylaşılacak” açıklamasını başlıkta kullanmıştır. Aynı 
haberde Davutoğlu’nun mutabakatı “Türkiye için kazanım” olarak değerlendiren 
ve AB’nin sağlayacağı maddi desteğin 3 Milyar Euro’dan 6 Milyar Euro’ya 
çıkması, Haziran’da vize muafiyetinin edinileceği (Habertürk, 2016: 16), 33. 
Faslın müzakereye açılacağı gibi mutabakattan Türkiye’nin nasıl faydalanacağı 
üzerinde duran açıklamalarına yer verilmiş, bu bağlamda çıkar odaklı gerekçeler 
ön plana çıkarılmıştır (Habertürk, 2016: 1). Posta Gazetesi, mutabakatı “Avrupa 
Birliği 6 Milyar Euro yardım yapacak, Haziran’dan itibaren vizesiz seyahat hakkı 
tanınacak, Avrupa Birliği’ne üyelik için müzakereler başlayacak, Avrupa geri 
yolladığı her mülteci karşılığında Türkiye’den bir kalifiye mülteci alacak” diye 
tanımlarken koşulların Türkiye’ye ne gibi faydalar getireceği üzerinde durmuştur 
(Posta, 2016: 1). Sabah Gazetesi’nde yer alan bir haber ise mutabakatın Türkiye’ye 
sağlayacağı faydaların, altına imza atılan koşulların da ötesinde olduğu iddia 
etmektedir. Haber, bu işbirliği çerçevesinde AB’nin Türkiye’ye PKK ile 
mücadelesinde daha fazla destek vereceğine dair bir beklentiyi yansıtmaktadır 
(Ateş, 2016: 24). Bu bağlamda, mutabakatı destekleyen haberlerde fayda-maliyet 
analizi yapılırken sadece doğrudan sağlanacak yararların değil aynı zamanda AB 
ile yakınlaşan ilişkilerin uzun vadede farklı açılardan getireceği olumlu sonuçların 
göz önünde tutulduğunu söylemek mümkündür. Haber içeriklerinin incelemesi 
mutabakatı desteklemek için kullanılan argümanların Türkiye’nin “yük”ünün 
paylaşılması yani zararlarının kısıtlanması ve Türkiye’ye sağlayacağı faydalar 
üzerinden kurulduğunu ortaya koymaktadır.  

Mutabakata olumlu bir bakış açısı sunan Posta Gazetesi köşe yazarı Hakan 
Çelik ise Türkiye-AB arasındaki görüşmelerin sadece Suriyeli sığınmacıların 
durumunu değil, aynı zamanda Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin 
canlandırılması ve Türkiye’ye vize serbestisi sağlanması konularını da içerdiğini 
belirtirken okuyucuya mutabakatın çıkar odaklı boyutunu hatırlatmaktadır. 
“Mevcut şartlarda Türkiye’nin çıkarlarının maksimum düzeyde korunmasına 
çalışıldı” ve “AB ve Türkiye, komşuluk ilişkisi içinde birbirine ihtiyacı olduğunu 
fark etti” ifadeleri ile Çelik, mutabakatı araçsal bir söylem içinde incelemektedir 
(Çelik, 2016). Benzer biçimde Cüneyt Başaran Habertürk’te mutabakatı konu 
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aldığı yazısına “AB yolculuğunda bir virajı daha döndük” başlığını kullanmıştır 
(Başaran, 2016: 12). 

Hürriyet Gazetesi’nde mutabakatı etraflıca konu edinen tek köşe yazarı olan 
Akif Beki, 18 Mart’ta yayımlanan yazısında mutabakatı “köşeye sıkıştırmak” ve 
“kazan-kazan formülü” gibi çıkarlar üzerinden bir çekişmeye işaret eden ifadelerle 
fayda odaklı bir çerçevede tartışmıştır. Satranç terimlerini kullanarak 
devletlerarası müzakere sürecini kazanma odaklı bir oyuna benzetmiştir. 
Müzakereler henüz sonuçlanmadan yazdığı yazısında Beki, Erdoğan’ın 17 Aralık 
2004’te Türkiye’nin müzakerelere başlamak için kesin tarih aldığı AB Zirvesi’ne 
atıfta bulunarak Davutoğlu’nun da benzer bir “zafer”le Türkiye’ye dönebileceğini 
ifade etmiştir. Yani AB ile sürdürülen müzakereleri fayda elde etmek için girişilen 
bir mücadele; mutabakatı ise bu sürecin sonunda Davutoğlu hükümetince elde 
edilecek bir başarı olarak tanımlamıştır. Beki’ye göre bu mutabakattan AB’nin 
kazanımı dış sınırlarının güvenliği, Türkiye’nin kazanımını ise yük paylaşımı ve 
vize serbestisi olacaktır. Bu bağlamda devlet(ler) çıkarı odaklı bir siyasi 
mutabakattan bahsetmekte, hukuka uygunluk ya da mültecilerin koşullarına 
herhangi bir atıfta bulunmamaktadır. Beki, müzakerelerin “iki tarafı da tatmin 
eden bir kazan-kazan anlaşmasına, bir mutlu sona” varmasını umduğunu ifade 
ederken çıkar odaklı gerekçelerle süreci desteklemiştir (Beki, 2016: 21).  

Bunlar gibi çıkar odaklı söylemler içinde Suriyeli mülteciler, mutabakata 
taraf bir aktör, bir özne olmaktan ziyade üzerlerinde bir karara varılacak nesneler 
konumuna indirgenmektedir. Söz gelimi, Beki’nin kazan-kazan formülünde 
mülteciler, hedefe yönelik stratejilerde hesaba katılması gereken bir faktör olarak 
ortaya çıkmaktadır. Habermas’a göre araçsal söylem, belirli bir amaca ulaşmak 
adına sadece fiziksel bir dünyadan5 araçları seçerek hareket etmeyi gerektiren bir 
eylem modelinin unsurudur. Aktörlerin dünya kavraması fiziksellikle 
sınırlandırılmıştır. Aktör, “dünyada olduğu gibi var olan şeyi kendi arzuları ve 
niyetleriyle uyum içine sokmayı” amaçladığından mültecileri de bu dünyanın 
içindeki bir nesne statüsüne indirgemek zorundadır (Habermas, 2001: 113). 
Mültecilerin nesneleştirilmesi araçsal söylemde ön gerekli olduğu için çıkar odaklı 
gerekçelerin diğer örneklerinde de bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Mutabakata yönelik destekleyici haberler kadar eleştirel haberlerde de çıkar 
odaklı gerekçelerin kullanıldığı görülmektedir. Sözcü Gazetesi “Kayseri 
pazarlığından Avrupa kazançlı çıktı” ifadesiyle Türkiye’nin zarar gören taraf 
olduğunu iddia ederken mutabakatı eleştirmek için “zirvede Türkiye’nin 
taleplerinin çoğunun sürüncemede bırakıldığı görüldü” gerekçesini öne 
sürmektedir. Mutabakatın Türkiye’ye zarar, karşı tarafa fayda getireceğini “AB 

                                                 
5 Habermas’a göre “nesnel dünya, var olan ya da ortaya çıkan ya da duruma göre bilinçli müdahale 
yoluyla ortaya çıkarabilen nesne durumlarının toplamı”dır (Habermas, 2001: 113). 
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sadece 72 bin göçmen kabul edecek”, “Rumların istediği oldu” gibi araçsal 
gerekçeler ile iddia etmiştir (Gürcanlı, 2016: 15). Cumhuriyet Gazetesi’nde 
mutabakatı eleştirmekte kullanılan Türkiye’nin kendini tampon bölge haline 
getirmeyi kabul etmiş olması ve bunun bedelinin 6 milyar Avro ile 
karşılanamayacağı gibi gerekçeler de yine fayda-maliyet analizini yansıtmaktadır 
(Sirmen, 2016: 4). Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Güray Öz eleştirel bir 
bakış açısı sunarken edinilmesi beklenen faydanın ulaşılmaz olduğunu iddia 
etmektedir: “Aslında Türk vatandaşlarını kandırdığı, yönetime içi boş bir övünme 
malzemesi verdiği de kuşku götürmez. Türk pasaportlarının AB ülkelerine vizesiz 
girebileceği dedikodusu gerçekten de dedikodudur” (Öz, 2016: 7). 

Türkiye basınında genel olarak mutabakat öncesi müzakerelere 
odaklanıldığı, bu müzakerelerden edinilen kazanım ve kayıpların gazete 
yazarlarının devlet çıkarı odaklı iddialarının temelini oluşturduğunu söylemek 
mümkündür. Söz gelimi vize serbestisi sürecinin uygulanabilirliği olumlu ve 
olumsuz taraflarıyla tartışılırken mutabakatın uygulanmasında yaşanacak 
zorluklar nispeten az olmakla birlikte, Türkiye yerine Yunanistan üzerinden dile 
getirilmiştir (Kırbaki, 2016a: 28). Yunanistan Başbakanı Çipras’ın “Anlaşmayı 
uygulamak zor” sözlerine yer verilirken Türkiye tarafından benzer bir kaygıya yer 
verilmemektedir (Bakır, 2016: 20). 

İnsan Hakları Odaklı Gerekçeler 

İncelenen gazetelerin haber içeriklerinde baskın olarak öne çıkan çıkar 
odaklı gerekçelerin arasında mutabakatın insan hakları boyutunun kendine pek 
yer bulamadığını iddia etmek mümkündür. Bu önermeye bir istisna ağırlıklı olarak 
insan hakları odaklı gerekçelerle mutabakatı eleştiren Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 
haber içerikleridir. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri, “ahlaksız anlaşma” olarak 
nitelendirdiği mutabakatın insan hakları boyutunu sadece etik düzlemde değil 
aynı zamanda insan hakları hukukuna uygunluk açısından da eleştirmektedir. 
Haftanın en çok okunan beş gazetesinde yer almayan İnsan Hakları örgütlerinin 
AB-Türkiye mutabakatına karşı imzaladıkları ortak bildiriyi Cumhuriyet Gazetesi 
“Savaştan kaçanların korunma hakkını büyük tehlikeye sokan anlaşma” 
alıntısıyla haber yapmıştır (Cumhuriyet, 2016: 13). Ayrıca bu örgütlerden 
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Pro Asyl’ın mutabakatı 
hukuk tabanında eleştiren ifadelerinden alıntılar yapılmaktadır (Cumhuriyet, 
2016: 13). Bununla birlikte, mutabakatın yol açabileceği insan hakları ihlalleri ile 
ilgili gerekçeler de Cumhuriyet Gazetesi’nin eleştirel söyleminde 
kullanılmaktadır. Mutabakatın yürürlüğe girmesinin ardından Midilli’ye giden 
Cumhuriyet muhabiri buradaki mülteci kamplarını etrafı tel örgülerle ve güvenlik 
önemleriyle çevrili “Nazi dönemini anımsatan ‘toplama kampları’” olarak 
tanımlanmış ve Yunanistan’ın teknik ve idari alt yapısının mutabakatı yürütmekte 
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yetersiz olduğunun altını çizmektedir (Özkan, 2016: 3). Bu bağlamda mutabakatın 
her iki tarafını da çıkar odaklı olmakla suçlayan iddialar da haber içeriklerinde yer 
almaktadır. Örneğin gazetenin yazarlarından Can Dündar’ın Le Monde’da 
yayımlanan yazısının AB’yi araçsal yaklaşıma sahip olmakla suçladığı bölümüne 
18 Mart baskısında yer verilmiş, “Batı, gündelik çıkarları uğruna, tarihsel ilkelerini 
feda ediyor. (...) Bu mücadele, Batı’da ve Doğu’da insan haklarına (...) 
inananlarla, her iki cenahta bu değerleri ayaklar altına alanlar arasında” 
ifadeleriyle mutabakatın çıkar odaklı olması ve insan hakları boyutunun göz ardı 
edildiği iddia edilmektedir.  Benzer bir şekilde “Vizeye her şey feda” başlığı ile 
Türkiye’nin vize serbestisi kazanımı için “ahlaksız anlaşma”ya imza atması insan 
hakları odaklı gerekçelerle eleştirilmektedir. (Güvenç, 2016: 13). Türkiye’nin 
uluslararası sözleşmelerce belirlenmiş güvenli ülke kavramına uygunluğuna dair 
yasal endişeler de Cumhuriyet’in mutabakatı eleştirmekte kullandığı insan odaklı 
gerekçeler arasındadır (Güvenç, 2016: 13). Bu konuya Cumhuriyet dışında sadece 
Habertürk Gazetesi’nde değinilmekte, İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 
“Türkiye güvenli bir ülke” sözlerine yer verilerek mutabakatın uluslararası insan 
hakları kuralları bakımından kusurlu olmadığı iddiası öne sürülmektedir (Bakır, 
2016: 20).  

Cumhuriyet Gazetesi’nin köşe yazarları da eleştirel söylemlerinde 
mutabakatın uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun olmadığına işaret 
eden gerekçeleri sıklıkla kullanmıştır. Örneğin Güray Öz mutabakatı 
“ağırlaştırılmış insan hakkı ihlali” olarak tanımlarken mutabakatın “uluslararası 
mülteciler hukukunun bir yana bırakılmasını” öngördüğünü belirtmiştir (Öz, 
2016: 7). Benzer şekilde Semih İdiz, “Mültecilerin temyiz hakkı olmaksızın toplu 
halde apar topar gönderilmelerinin yasal olmadığını” Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası 
kurumlara atıfta bulunarak altını çizmektedir. İdiz, Türkiye’nin “güvenli ülke” 
statüsünde olmamasından kaynaklanan yasal kaygılara da dikkat çekmektedir. 
Mutabakatın insan hakları hukuku açısından sorun teşkil eden Türkiye’nin 
güvenli ülke statüsüne değinen bir diğer köşe yazarı ise Habertürk Gazetesi’nden 
Soli Özel’dir. Özel, “Türkiye’nin kendi mevzuatında uyum sağlamadan, ‘güvenli 
ülke’ statüsüne sahip hale gelmeden, işlerin uluslararası hukuka uygun 
götürülmesi de kolay değil” (Özel, 2016) ifadesiyle anlaşmayı hak temelli 
gerekçeler kullanarak değerlendirmektedir.  

Hürriyet Gazetesi’nde Cansu Çamlıbel’in Project C.U.R.E. hükümetle 
ilişkiler direktörü Joe Livingston ile Suriyeli mülteciler üzerine yaptığı ve 
mutabakatın insan hakları boyutuna odaklanan bir röportaj tam sayfa 
yayımlanmıştır. Livingston’un AB ve Türkiye arasındaki müzakereleri utanç 
verici olarak tanımladığı, “Türkiye bu sayede AB’den bazı tavizler koparmış 
olabilir ama bütün bunların özünden doğrudan o savaştan kaçan ve son derece 
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kırılgan durumdaki aileleri önceleyen bir yaklaşım yok” sözleriyle mutabakatın 
çıkar odaklı oluşunu insan hakları temelinde eleştirdiği ifadelerine yer 
verilmektedir (Çamlıbel, 2016: 25). Habertürk Gazetesi’nden Kübra Par ise 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği AB Temsilcisi Vincent 
Cochetel ile röpörtaj yapmış, Cochetel’in mutabakat kapsamında mültecilerin 
şartlarının uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun olarak 
düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladığı sözlerine yer vermiştir (Par, 2016: 19). 

Hak odaklı söylemler, Habermas’a göre, öznelerarası ilişkilerin 
düzenlendiği bir eylem modelinin unsurudur. Olması gereken üzerinden 
güdülenen insan hakları merkezli gerekçelerde -çıkar odaklı araçsal söylemlerin 
aksine- mülteciler artık fiziksel nesne statüsüne indirgenmekten kurtulmuşlardır. 
Yukarıdaki söylemlerden hareketle, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde güvenli 
ülke ya da yaşam şartları üzerinden kurulan gerekçelerde mültecilerin sosyal 
dünyada mutabakata taraf olan özneler statüsünde düşünülmeleri gerektiği 
vurgulanmaktadır.  

Eleştirel söylemde köşe yazarlarınca kullanılan insan hakları temelli 
gerekçelerin destekleyici söylemde kullanılmadığı bulgusundan hareketle köşe 
yazarlarının mutabakatı insan hakları boyutuyla meşrulaştıramayacaklarına 
inandıkları öne sürülebilir.  

4. YUNANİSTAN’DAKİ GAZETELERİN İNCELEMESİ 

Mutabakatın Yunanistan basınında hangi gerekçelerle tartışıldığını 
araştırmak için Yunanistan’ın en çok okunan gazetelerini belirlemek, 
Yunanistan’da farklı gün ve saatlerde farklı gazeteler yayımlandığı için Türkiye’ye 
nazaran karmaşık bir süreçtir. Yunanistan’da sabah gazeteleri proines, akşam 
gazeteleri apogevmatines ve sadece hafta sonu Savvatokyriakou veya pazar günü 
Kyriakis yayımlanan gazeteler bulunmaktadır. Bu bağlamda en çok okunan beş 
gazete değerlendirmeye alındığında farklı günlerde farklı gazeteler yayımlandığı 
için değerlendirmeye alınan gazete sayısı beşten fazla olmaktadır.  

16 -22 Mart tarihleri göz önünde bulundurulduğunda Yunanistan’da hafta 
arası en çok okunan beş gazete Ta Nea, Ethnos, Espresso, Elefteros Typos ve 
Dimokratia gazeteleridir. Espresso gazetesi magazin ağırlıklı haberler yaptığı için 
inceleme dışında tutulmuş ve onun yerine 6. sıradaki Efimerida Ton Syntakton 
Gazetesi değerlendirmeye alınmıştır. 6  Bu gazeteler apogevmatines tabir edilen 
akşam gazeteleri veya Türkiye’deki karşılığını ele alırsak günlük gazetelerdir. 
Sabah gazetelerinden ise Yunanistan’ın en önemli gazetelerinden olan 
                                                 
6 Gazetelerin tiraj bilgileri için Yunanca ve İngilizce olarak yayımlanan Argos dağıtım şirketinin 
verileri göz önünde bulundurulmuştur. Panelladiko Deltio Kykloforias Efimeridon, 
http://www.argoscom.gr/index.php  
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Kathimerini ve hükümetin yayın organı tabir edilen Avgi Gazetesi 
değerlendirmeye alınmıştır. Hafta sonu gazeteleri hafta arası yayımlanan 
gazetelerden sayfa sayısı olarak oldukça geniş sayılardır. Örneğin 20 Mart Pazar 
günü yayımlanan Real News gazetesi 60, aynı gün yayımlanan Ethnos tis Kyriakis 
56, Elefteros Typos 56, Proto Thema 72 ve Efimerida ton Syntakton Gazetesi’nin 
19-20 Mart tarihlerinde yayımlanan hafta sonu sayısı ise 96 sayfadır. 20 Mart 
Pazar tarihinde hafta arası analiz ettiğimiz gazetelere ek olarak bahsedilen gün en 
yüksek tiraja sahip olan ve hafta arası yayımlanmayan Proto Thema, Real News 
ve To Vima gazeteleri de değerlendirmeye alınmıştır.  

Hürriyet Gazetesi, Yunanistan temsilcisi Yorgo Kırbaki ile yapılan 
röportajda Yunan basınını şu şekilde tanımlamıştır: “Yunanistan’da rengi belli 
olan 3 gazete vardır: Elefteros Tipos yeni Demokrasi partisini, Avgi SYRIZA’yı 
Rizospatris ise Komunist Parti’yi destekler, Diğerleri bugün muhalefet yapar yarın 
iktidarı destekler, gazete patronunun devletle ilişkileri önemlidir ve ilişkileri 
belirler” (Kırbaki, 2016b). Kırbaki aynı zamanda Yunanistan gazetelerinin son 
beş yılda ekonomik kriz nedeniyle büyük bir baskı sayısı kaybı yaşadığını 
belirtirken gazetelerin pahalı olmasının da bunda büyük bir rol oynadığını 
söylüyor. Dimokratia gazetesinin yüksek tirajını da gazetenin ucuz olmasına 
bağlamaktadır. Ayrıca Yunanistan’da gazetelerin pek el değiştirmediği 
görülmektedir. Yani Yunanistan’da bir gazetenin patron değiştirmesi çok olağan 
bir durum değildir. Yunanistan gazetelerinin hemen hemen hepsi hafta sonu 
promosyonlar vererek satış rakamlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu 
promosyonlar değerli kitaplardan kozmetik ürünleri ve müzik cdlerine kadar 
çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, Yunanistan gazetelerinde ilan ve reklamın az 
olması sebebiyle daha fazla haber girişi yapılmaktadır. Kırbaki’nin ifadesiyle 
“gazetelerde yer sıkıntısı bulunmamaktadır” Türkiye gazetelerinden bu yönleriyle 
de ayrılırlar. Ayrıca, Yunanistan’da internet gazeteciliği de Türkiye’ye nazaran 
oldukça sınırlı durumdadır. Yunanistan basını ile ilgili bir diğer önemli tespit ise 
Yunanistan’da dış politika meseleleri söz konusu olduğunda tüm gazetelerin 
birbirine yakın tavır sergilemeleridir (Kırbaki, 2016b). Mutabakat, 16 Mart- 22 
Mart tarihleri arasında Yunanistan basınında önemli ölçüde yer bulmuştur. Aynı 
dönemde cereyan eden iç siyasetteki gelişmeler ve Türkiye’de meydana gelen terör 
eylemleri bu konunun daha geniş şekilde yer bulmasının önüne geçmiştir.7  

                                                 
7 SYRIZA partisinden Göç Bakanı Mouzalas FYROM yerine Makedonya ismini kullanmış ve 
iktidarın küçük ortağı ANEL ile SYRIZA arasında büyük bir krize neden olmuştur. Yunanistan’ın 
komşusu Makedonya Cumhuriyeti ile olan sınırına yakın bir bölgede aynı isme sahip olan 
Makedonya bölgesi nedeniyle Yunanistan, Makedonya Cumhuriyeti’nin anayasal ismini 
tanımamaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletlerde “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya 
(FYROM)” ismiyle anılmakta ve uluslararası örgütlere üyeliği Yunanistan tarafından veto 
edilmektedir.  
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Devlet Çıkarları Odaklı Gerekçeler 

Yunanistan basınının mutabakatı tartışırken öne çıkardığı temel 
endişelerden bir tanesi, Yunanistan’ın mülteci deposu haline dönüşmesidir. 
Mültecilerin Yunanistan’a yarattığı iddia edilen ekonomik, sosyal ve güvenliğe 
dair sorunlar, mutabakatı eleştiren iddialarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. 
Fazla sayıda mültecinin Yunanistan açısından maliyetine odaklanan bu iddialarla 
mutabakatın gerekliliği vurgulanmakta, aynı zamanda mutabakatın Yunanistan’a 
gerçek bir çözüm sunamayacağına dair eleştirel bakışı yansıtmaktadır. Örneğin 
Pasalaris, düzensiz göç yoluyla giriş yapan insanların ülkede sonsuza kadar kalma 
ihtimali olduğunu vurgularken mültecilerin Yunan halkına maliyetinin altını 
çizmektedir. Yunan halkının yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığını fakat 
seslerini çıkaramadıklarını, Yunanistan’ın yabancı ülkelerin istediği şekilde bir 
göçmen ülkesi haline dönüştüğünü ve hükümetin ülkenin göçmen deposuna 
dönüşmesi konusunda halkın “evet” veya “hayır” kararını dile getirebileceği bir 
referandum yapması gerektiğini belirtmektedir (Pasalaris, 2016:6). Bu noktada, 
Pasalaris’in hükümet politikasını eleştirirken kamuoyu üzerinde bir etki yaratmayı 
amaçladığını vurgulamak gerekir. Iİletişimsel edimlerin yardımıyla kamuoyunu 
etkilemeye çalışan bir aktör, bunu kamuoyunun kabul edebileceği bir dille ifade 
etmek durumundadır. Pasalaris, Yunan halkının halihazırda yaşadığı ekonomik 
zorluklara mültecilerin ekleyeceği maliyetin halkın mutabakata yönelik 
tutumlarını belirleyen önemli etkenlerden biri olduğunu düşündüğü için 
argümanlarını buna göre seçmiştir. Mültecileri, fayda odaklı bir söylem içerisinde, 
üzerlerinden devlet çıkarlarının tartışıldığı nesneler konumuna indirgemektedir. 

Mutabakatın güvenlik ekseninde tartışıldığı yazılarda, yapıldığı tarafın 
Türkiye olmasından duyulan endişe öne çıkmadır. Bu endişeye atıfta bulunan 
argümanlarda, Türkiye’nin Yunanistan çıkarlarına oluşturduğu iddia edilen 
güvenlik tehdidinin altı tarihsel örneklerle doldurulmuştur. Realnews 
Gazetesi’nden Galiatsatos PASOK milletvekili Valirakis’in Cumhurbaşkanı ve 
parti liderlerine gönderdiği mektuba yer vererek mültecilerin Yunanistan için 
önemli bir güvenlik sorunu yarattığı iddiasını Valirakis’in dilinden gündeme 
getirmektedir. Aynı yazıda yazar, Türkiye’nin 1974’ten beri sistemli olarak kendi 
topraklarından Yunanistan’a düzensiz göçe kasıtlı olarak göz yumduğunu iddia 
etmekte ve mutabakatın Türkiye ile yapılmış olmasından duyulan kaygılara atıfta 
bulunmaktadır (Galiatsatos, 2016: 28). Makalesinde Yunanistan’ın Avrupa’nın 
Ellis Adası’na 8  dönüşeceğini iddia eden Athanasopoulos, Yunanistan’ın 
Türkiye’ye gönderilecek göçmenlerin seçildiği, sınıflandırıldığı bir yere 
dönüştüğünden duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir. Bu noktada, göçmenlere 

                                                 
8 Ellis adası 1894-1954 yılları arasında 12 milyon göçmenin Amerika’ya girdiği New York 
Limanı’ndaki küçük adadır.   
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dair bu tip endişelerin Suriyeli mültecilerle sınırlı olmadığının altını çizmek 
gerekmektedir. Örneğin Athanasopoulos, Türkiye’nin vize muafiyeti talebine de 
değinirken, açıkça telaffuz edilmese de Türklerin Avrupa’ya vizesiz seyahati 
durumunda Avrupa’nın Türk göçmenlerle ve cihatçılarla dolabileceği konusunda 
bir korku olduğunu belirtmektedir (Athanasopoulos, 2016: 12-13). Türkiye 
basınında sıkça vurgu yapılan Türkiye vatandaşlarına kısa süreli vize serbestisi 
tartışması Yunanistan basınında bir güvenlik tehdidi olarak ele alınmaktadır. Bu 
gibi iddiaların kamuoyunda var olan göçmenlere karşı şüpheci tutumu 
yansıttığını, yazarların mutabakatı eleştirirken kullanmayı seçtiği “mültecilerin 
maliyeti” odaklı gerekçelerin kamuoyunun bu gerekçeleri meşru bulacağı 
hesaplamasına dayandığını söylemek mümkündür. 

Neredeyse tüm gazetelerde mutabakatın uygulanmasının zorluğuna yapılan 
vurgu dikkat çekerken, uygulamada yaşanması beklenen zorluklar Türkiye’ye 
duyulan güvensizlik ile açıklanmaktadır. Türkiye basınında karşımıza çıkmayan 
bu iddia biçimi Yunanistan kamuoyunun Türkiye ile işbirliği yapmanın maliyetine 
ilişkin kaygılarını yansıtmaktadır. Örneğin Bellos, mutabakatın uygulanmasındaki 
zorluğa değinirken mutabakatın içeriğinin karışık olması ve “geçmişin gösterdiği 
gibi Türklerin güvenilmez ortaklar olmasını” önemli faktörler olarak belirtmiştir 
(Bellos, 2016a: 10). Aristotelia, Ta Nea Gazetesi’ndeki makalesinde Türkiye ile 
anlaşmaya varılamazsa Yunanistan’da İdomenilerin 9  sayısının artacağını 
belirtirken, göç krizinin Türkiye’nin elinde “rehine” olduğunun altını çizmektedir. 
Aristotelia, aynı makalede, mutabakatın varlığının Yunanistan’ın sorununu 
çözmeye yetmediğini asıl sorunun Türkiye’nin bu mutabakatı uygulayıp 
uygulamayacağı olduğunu iddia ederken Yunanistan’ın çıkarları açısından bir 
değerlendirme yapmaktadır (Aristotelia, 2016a: 10). Aynı yazarın Ta Nea 
Gazetesi’ndeki bir diğer yazısında ise mutabakatın hükümlerinde Türkiye’yi 
denetleyebilecek bir mekanizmanın eksikliğine vurgu yapılmaktadır. Türkiye’nin 
tarihsel olarak “güvenilmez” olduğu iddiasını desteklemek için, mutabakat 
başarısız olursa Türkiye’nin, tüm sorumluluğu Yunanistan’ın idari yetersizliğine 
bağlayacağını iddia edilmektedir. Tarihin tekerrür edebileceği ve Türkiye’nin 
üzerinde anlaşılan hükümleri uygulamak yerine Yunanistan’ı suçlayacağı iddiaları 
ile Aristotelia, Yunanistan kamuoyunun Türkiye’ye duyduğu güvensizliğin 
tarihsel boyutuyla desteklediği maliyet odaklı bir eleştiri yapmaktadır (Aristotelia, 
2016b: 9). Dönemin Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nu riyakârlıkla 
suçlayan Trapezioti ise Ankara’nın insanlık için bir şey yapıyor görüntüsünde, 
finansal çıkar peşinde olduğunu iddia etmektedir (Trapeziotis, 2016: 6). Yazısında 
Yunanistan Dış Iİşleri Bakan Yardımcısı Nikos Xidakis’in değerlendirmesine yer 
veren Vasilaki, Xidakis’in anlaşmanın AB şemsiyesi altında yapılmasının çok 

                                                 
9 Yunanistan’da bulunan en ünlü mülteci kampı. 
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önemli olduğunu ve bu anlaşmanın Türkiye ve Yunanistan arasında ikili bir 
anlaşmaya dönüşmemesi gerektiğini, bu durumda Yunanistan’ın Türkiye’ye 
doğrudan maruz kalma ihtimalini ortadan kaldırdığını belirtirken Türkiye’ye 
duyulan güvensizliği yansıtmaktadır (Vasilaki, 2016: 4).  

Türkiye’ye yönelik güvensizlik iddiaları farklı yazarlar tarafından 
Türkiye’nin uygulamadaki eksikliklerine atıflarla gazetelerin geneline 
yayılmaktadır. Pasalaris, Davutoğlu’nun verdiği sözlere ve NATO devriyelerine 
rağmen korunmasız Yunan adalarına Türkiye’den her gün insan gelmeye devam 
ettiğini belirtirken mutabakatın Yunanistan çıkarlarına hizmet etmediğinin altını 
çizmektedir (Pasalaris, 2016: 6). Pasalaris’in söyleminin merkezindeki Yunan 
adaları vurgusu, güvenlik kaygısının insan odaklı değil devlet odaklı olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu ifadede mülteciler, nesnel dünyadaki bir güvenlik 
tehdidi olarak kullanılmakta, Türkiye basınındaki devlet çıkarları odaklı 
argümanlarda da gördüğümüz gibi mutabakatın bir tarafı değil, nesneleri olarak 
görülmektedir. Türkiye’nin mutabakattaki taahhütlerine uymadığına dair 
argümanları pek çok yazar kullanmaktadır. Örneğin, 22 Mart’taki yazısında 
Eleftheroglou, iki gün içinde Yunanistan’a Anadolu’dan 10  2000 mültecinin 
geldiğini ve Ankara’nın anlaşmayı daha ilk gününden sabote ettiğini 
vurgulamaktadır (Eleftheroglou, 2016d: 4-5). Xatzigeorgiou ve Vamvaka 
yazılarında mutabakatın yürürlüğe girdiği ilk gün 1662 kişinin denizyolunu 
kullanarak yasadışı yöntemlerle Türkiye’den Yunanistan’a geçtiğini iddia 
etmektedirler (Xatzigeorgiou & Vamvaka, 2016: 8-9). Proto Thema gazetesindeki 
yazısında Ligeros da benzer bir değerlendirme yapmaktadır. Ankara’nın göçmen 
krizini Avrupa’ya şantaj yapmak ve Yunanistan’ı Müslüman akınına maruz 
bırakmak için diplomatik bir silah olarak kullandığını belirten Ligeros, tüm 
mülteci trafiğinin Türkiye güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini, 
Türkiye güvenlik güçlerinin sadece bu duruma göz yummakla kalmadığını, insan 
kaçakçılarının işlerini de kolaylaştırdığını ifade etmektedir (Ligeros, 2016: 14-15). 

Türkiye’ye duyulan güvensizlik, Yunanistan basınında sadece düzensiz göçe 
ilişkin bir fayda-maliyet hesabını değil, mutabakattan Türkiye’nin kazandıklarına 
karşılık Yunanistan’ın kazandıkları ve kaybettiklerinin kıyaslamasını, yani 
göreceli kazanç kaygılarını yansıtmaktadır. Buna göre, Türkiye’nin mutabakattan 
edineceği faydalar Yunanistan’ın maliyet hanesine kaydedilmektedir.  Örneğin, 
Pasalaris, Türkiye’nin her zamanki gibi Yunanistan karşısında kayırıldığını ifade 
ederken, Yunanistan hükümetinin müzakerelerde kazanımı olmadığının altını 
çizmektedir (Pasalaris, 2016: 6). Pasalaris’in Türkiye’yi “açgözlü” ve “obur, 
doymak bilmeyen” ülke olarak nitelendirmesi ile Eleftheroglu’nun, “28” lerin 

                                                 
10 Yazar orjinal metinde Küçük Asya olarak ifade etmektedir. 

 



AP Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK & Selin TÜRKEŞ KILIÇ 

446 
 

zirvesinde 11 Davutoğlu’nun “her şeyi kazanma” oyununa hazırlandığını iddia 
etmesi (Eleftheroglou, 2016a: 3) Türkiye’nin edineceği kazançların Yunanistan 
devlet çıkarları açısından kaygı verici olduğu temelinde benzeşmektedir. Bellos, 20 
Mart tarihindeki yazısında, “Türklerin Avrupa’nın mülteci akınını durdurmak 
için kendilerine muhtaç olunduğunu anladıklarını ve bu yüzden taleplerini 
katlayarak çoğalttıklarını” iddia etmektedir (Bellos, 2016b: 14). Bazı gazetelerde 
Türkiye’nin güvenilmez bir ülke olduğu iddiasıyla Türk sahil güvenlik güçlerinin 
mülteci botlarını batırdığına yönelik haberlere de rastlamak mümkündür (Matios, 
2016: 7). Ta Nea gazetesinden Spinthourakis Avrupa’nın Türkiye’nin 
şantajlarının esiri olacağı iddiasıyla mutabakatı eleştirmektedir (Spinthourakis, 
2016: 21). 

Yunanistan basınında, anlaşma şartlarının Türkiye’ye sağladığı faydalar 
üzerinden mutabakata yöneltilen eleştiriler devlet çıkarları odaklı gerekçelere 
örnek teşkil etmektedir. Benzer gerekçelerle mutabakatı destekleyen ifadelere 
sayıca az da olsa rastlamak mümkündür. Belegris, Syriza hükümetine yakınlığı ile 
bilinen Avgi’deki yazısında Yunanistan ve Kıbrıs’ın Türkiye’nin kurduğu 
tuzaklara düşmeden mutabakattan neredeyse tüm istediklerini elde ettiklerini 
belirtirken, Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Kıbrıs’ın kazançlarını 
vurgulamaktadır. Yunanistan’ın önünde rekor zamanda karşılaması gereken, en 
büyük ülkelerin bile bolluk zamanlarında karşılamalarının zor olduğu karışık 
şartlar bulunduğunu yazarken de mutabakatın uygulamasında beklenen 
zorluklara ve Yunanistan açısından maliyetine atıfta bulunmaktadır (Belegris, 
2016: 3). Galiatsatos ise mutabakatı Yunanistan için bir diplomatik başarı olarak 
nitelendirirken devlet çıkarları odaklı gerekçeler kullanmaktadır. Mutabakat 
sayesinde kontrolsüz mülteci akınının durdurulabileceğini ve sınırların kapalı 
tutulabileceğini ifade etmektedir (Galiatsatos, 2016: 5). 

Yunanistan basınında Türkiye’nin çıkarlarının Yunanistan açısından 
maliyeti tartışılırken AB’yi ve Avrupalı ortaklarını Türkiye’nin lehine bir dengesiz 
fayda dağılımı yapmakla eleştiren iddialara da sıkça başvurulmuştur. 
Eleftheroglu, mutabakatın ertesi günü “Ankara’nın sultanının elinde şimdi 
mülteci sorunu var” diyerek Avrupalı ortaklarının göç sorununu bir Türk-Yunan 
sorununa dönüştürmeye karar verdiklerini belirtmektedir.  Türkiye’ye verilen 
tavizlerin karşılığı olarak AB’nin, Yunanistan ve Kıbrıs’ı bir köşede tutarak, 
Türkiye’nin müzakere başlıklarının yeniden açılması ve vetoların kaldırılması 
konularında baskı altında tutacaklarını ifade etmektedir. Eleftheroglou AB’yi 
Türkiye ve Yunanistan’a Avrolar dağıtarak göçmenleri bu ülkelerde tutmaya 
çalışmakla eleştirirken mutabakatı ülkeye getireceği yükler açısından ele 
almaktadır (Eleftheroglou, 2016b: 3). Avrupa’nın sorunu uluslararası bir sorundan 

                                                 
11  “28ler” ifadesi AB üye ülkelerini ifade etmek için kullanılmaktadır.  
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ziyade ikili bir sorun halinde ele aldığını belirten Eleftheroglou, faydalar 
arasındaki dengesizliği Türkiye’ye verilen “pahalı hediyelere” karşılık 
Yunanistan’a bol miktarda “sempati” argümanıyla savunmaktadır (Eleftheroglou, 
2016c: 4-5). Ankara’ya verilecek ödül ve hediyelere atıfta bulunan bir diğer yazıda 
ise Tarkas, Yunan diplomasisinin Avrupa Birliği Konseyi’nde mülteci sorununun 
bir AB-Türkiye sorunu olarak ele alınması için büyük bir tarihi savaş verdiğini 
ifade etmektedir.  Avrupa’nın Türkiye’nin istikrarını her zamankinden daha çok 
istediğini belirten Tarkas bu sebepten Avrupa’nın Türkiye’ye “hediyeler” vermeye 
hazır olduğunu iddia etmektedir (Tarkas, 2016: 10). Kapsabelis, Dimokratia 
Gazetesi’ndeki yazısında, mutabakatın aslında AB ve Türkiye arasında değil, 
göçmenleri avlusundan uzak tutmak isteyen Almanya ile Türkiye arasında 
yapıldığını vurgularken mutabakatın bu iki ülkenin çıkarlarına hizmet ederken 
Yunanistan’a maliyetleri üzerinde durmaktadır. Yazara göre, Yunanistan bir 
“ruhlar (insan) deposu"na dönüştürülmüştür ve Avrupalılar göçmenler arasından 
niteliklerini ve kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tercih yapacaklardır 
(Kapsabelis, 2016: 5). Ta Nea gazetesinden Spinthourakis de benzer gerekçelerle 
mutabakatı eleştirmekte, AB’nin mülteci krizinin çözümünden çok uzak 
olduğunu, üye ülkelerin sorumluluğu birbirlerinin üzerine attığını ve mülteci 
krizinin faturasının Yunanistan tarafından ödeneceğini belirtmektedir 
(Spinthourakis, 2016: 21). 

Türkiye’nin kazanacağı faydalara karşılık Yunanistan’ın uğrayacağı zarar 
odaklı gerekçelerde Kıbrıs Rum Yönetimi’nin olası kayıpları da Yunanistan’ın 
kendi devlet çıkarları kapsamında tartışılmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye 
basınında hiç rastlamadığımız mutabakatı Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirme eğilimi, 
Yunanistan basınındaki devlet çıkarları odaklı gerekçelerin önemli bir kısmına 
zemin hazırlamıştır. Örneğin, Ethnos Gazetesi’nden Kastrois, Erdoğan rejiminin 
sepetine mütemadiyen yeni istekler eklemesini Yunanistan ve Kıbrıs’ın çıkarları 
açısından tehlike olarak değerlendirirken Yunanistan ve Kıbrıs’ın bu mutabakat 
çerçevesinde Türkiye’ye karşı ellerinde tuttukları siyasi gücün azalacağından 
duyduğu endişeyi dile getirmektedir Yazar, “Ankara’nın amaçlarını ve arzularını 
gerçekleştirmek için bu anlaşmayı ve mülteci sorununu kullandığını ve 
Lefkoşa’yı12 hedef  aldığı” iddiasıyla Atina’nın Kıbrıs’a desteğini de okuyucuya 
hatırlatmaktadır (Kastriotis, 2016: 8). Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, bu mutabakat 
çerçevesinde, Türkiye’nin üyelik müzakereleri sürecinde elinde tuttuğu veto 
kozunu kaybetme olasılığı da farklı gazetelerden yazarlar tarafından mutabakatı 
eleştirmek için kullanılmaktadır. Kastriotis Kıbrıs Lideri’nin dondurulan 
müzakere başlıklarının yeniden açılmasını Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki 
taahhütlerini yerine getirmediği için kabul etmeyecekleri ve göç krizinin yükünün 
sadece Kıbrıs’ın omuzlarına bırakılamayacağı yönündeki açıklamasına da yer 

                                                 
12  “Lefkoşa” ifadesi Kıbrıs Rum Yönetimine atfen kullanılmıştır.  
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verirken Mosxonas, Brüksel’in mutabakatın kabulü ve veto konusunda Lefkoşa’ya 
baskı yaptığını, öte yandan Lefkoşa’nın Türkiye karşısında kendisinin ön saflara 
atılarak Avrupalı ortaklarının onun arkasına saklandığı bir oyunu oynamak 
istemediğini belirtmektedir  (Mosxonas, 2016: 4). Benzer şekilde, yazısında, 
Avrupalıların Yunanistan’ı ve Kıbrıs’ı Ankara’ya verilecek hediyelere onay vermeye 
zorladıklarını belirten Trapeziotis, Yunanistan’ın göçmen krizinin ağırlığını tek 
başına kaldırdığını iddia etmektedir (Trapeziotis, 2016: 6).  Eleştirisinin merkezine 
Almanya Şansölyesi Merkel’i koyan Ignatiou yazısında, Brüksel’deki 
bürokratların ve Berlin’deki çevrelerin Türkiye’nin kabul edilemez taleplerini 
karşılamak için uğraştığını şu sözlerle belirtmektedir:  “Türk Sultanına Merkel 
tarafından söz verilen milyarlarca Avro’nun yanı sıra, Merkel, Türk 
vatandaşlarının Avrupa’ya vizesiz girişi konusunda üye ülkelere şantaj 
yapmaktadır. Aynı zamanda, Yunan Başbakanı’na binlerce göçmenin Yunan 
topraklarında kalmasını dayatmış ve kendisine itaat eden Donald Tusk’ı 
Anastasiades’i tehdit etmek için Lefkoşa’ya göndermiştir” (Ignatiou, 2016: 92).  
Benzer şekilde Bellos, Merkel’i kendi siyasi çıkarlarını korumak için mutabakatı 
kullanarak zaman kazanmaya çalışmakla suçlamaktadır (Bellos, 2016c: 42). 

Yunanistan basınında devlet çıkarı odaklı gerekçeler, mültecilerin 
Yunanistan ve Avrupa’ya oluşturduğu yük, mutabakatın uygulamasında beklenen 
güçlükler, mutabakatın Türkiye ile yapılmasının Yunanistan ve Kıbrıs Rum 
Yönetimi açısından olası zararları, Türkiye’nin edineceği göreceli faydalar, 
Türkiye’ye duyulan güvensizlik iddialarında kullanılmaktadır. Iİnceleme sonunda 
çıkar odaklı gerekçelerin Yunanistan basınında ağırlıklı olarak mutabakatı 
eleştirmek için tercih edildiği tespit edilmiştir. 

İnsan Hakları Odaklı Gerekçeler  

Türkiye basınında olduğu gibi Yunanistan basınında da insan hakları odaklı 
gerekçeler çıkar odaklı gerekçelerin gerisinde kalmaktadır. Efimerida Sidakton 
Gazetesi’nden Fotopoulos yazısında Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris’in 
“Ne mülteciler bizim çağımızın Yahudileri, ne de biz onların Nazileriyiz” 
sözlerine yer vererek göçmenlere yönelik düzenleme politikalarını Anti-Semitizm 
gibi uluslararası kurallar ve ilkelerle kınanmış bir politikayla karşılaştırarak 
mutabakata insan hakları odaklı bir yaklaşım sunmaktadır (Fotopoulos, 2016: 21). 
Ethnos Gazetesi’nde mutabakatın yürürlüğe girdiği gün yayımlanan bir başka 
yazıda da, “anlaşmanın uygulamaya girdiği ilk gün denizde iki bebek ve iki 
yetişkin boğuldu” haberine yer verilmekte ve mutabakat, en birincil ve mutlak 
insan hakkı olan yaşama hakkının ihlali ile ilişkilendirilerek eleştirilmektedir 
(Ethnos, 2016: 5). Çıkar odaklı tartışmalarda mülteciler nesne konumunda ele 
alınmaktaydı. Yunanistan basınında da, Türkiye basınında olduğu gibi, 
mutabakat insan hakları odaklı gerekçelerle tartışılırken sosyal dünyanın bir 
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unsuru olarak ele alınmaktadır. Söz gelimi, mültecilerin yaşam hakkı üzerine 
kurulan bu gibi argümanlar mutabakat koşullarının mültecilere nasıl etki ettiği 
üzerinde dururken mültecileri konunun öznesi haline getirmektedir. 

Efimerida Sidakton gazetesinde yayımlanan bir diğer yazıda ise sivil toplum 
örgütlerinin ve bazı Syriza milletvekillerinin mutabakatı insan haklarına aykırı 
olduğu gerekçesiyle eleştirmiş olmalarına yer verilmektedir.  Eurogroup GUE / 
NGL Başkanı Gabi Zimmer, mutabakatı “yasadışı ve insanlık dışı” olarak 
değerlendirirken mutabakatın geçici olarak dahi bir çözüm sağlamayacağını 
belirtmiştir.  Yine aynı yazıda Syriza milletvekili Katrivanou’nun “anlaşmayı 
memnuniyetle karşılamamalıyız, çünkü anlaşmanın amacı mülteci ve göçmen 
akışını yavaşlatmaktır. Oysa biz bu insanlarla dayanışma içinde olmalı ve 
göçmenlerin güvenli bir şekilde kabulünü sağlamalıyız, hepimizin bildiği gibi 
hiçbir şey mülteci akınını durduramaz” şeklindeki değerlendirmesine yer 
verilirken mülteciliğin önlenemez bir hak olduğuna vurgu yapmaktadır. 
(Efimerida Sidakton, 2016: 22).  

Hükümetin yayın organı olarak nitelendirilen Avgi gazetesinde de 
mutabakatın insan haklarını ihlal ettiği yönünde değerlendirmelere rastlamak 
mümkündür. Örneğin, 22 Mart tarihli gazetede “anlaşma insani olarak adil bir 
anlaşma olarak nitelendirilemez” ifadesine yer verilmiştir. Yunanistan’daki 
mültecilerin Avrupa ülkeleri tarafından Avrupa’ya geçişlerinin sıkıca engellenmesi 
sonucu insanlık dışı yaşam şartlarına maruz kaldıkları ve bu şartlar yüzünden 
yaşadıkları acıları ortadan kaldırmak gerektiği belirtilmiştir (Avgi, 2016: 2). 

Ioakimidis yazısında, mutabakatın birçok hukuksal, ahlaki ve siyasi soruyu 
beraberinde getirdiğini ifade ederken mutabakatın uygulanmasındaki hukuki 
zorluklara dikkat çekmektedir (Ioakimidis, 2016a: 10). Başka bir yazısında 
Türkiye’nin “güvenli ülke” olmadığı üzerinde durarak göçmenlerin Türkiye’ye 
gönderilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etmektedir. Mutabakat 
metninin sorunun çözümünden uzak olduğu ve Yunanistan’ın AB desteği 
olmaksızın mutabakattan doğan yükümlükleri yerine getirmesinin çok zor olduğu 
vurgulanmaktadır (Ioakimidis, 2016b: 9). Nora Ralli, “Anlaşma mülteci 
sorununda bir kara sayfadır” başlıklı yazısında Ekolojist-Yeşiller Partisi’nin “ 
belki Yunanistan çok zor bir durumda, anlaşmayla belki de geçici bir rahatlama 
sağlanacak fakat mutabakatın ahlaki maliyeti herkes tarafından yıllarca ödenecek 
ve bu durum hükümetin övünerek bahsedeceği bir şey değildir” açıklamasını 
aktarmaktadır. Ayrıca, “anlaşma Avrupa Birliği için de kara bir sayfadır” 
eleştirine yer verilmektedir (Ralli, 2016 : 7; Avgi, 2016: 4).  Bu noktada 
Habermas’ın ahlak ve hukuk ilişkisine değinmek gerekir. İletişimsel Eylem 
Kuramı’nda Habermas, felsefenin kendisi açısından ahlak, hukuk, normlar ve 
iletişim arasında bir ilişki olduğunu iddia ederken modern hukukun ahlaki 
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haklılaştırmadan geçmesi gerektiğini savunur. Bu açıdan bakıldığında, 
mutabakatın kara bir sayfa olduğu ifade ahlak kavramıyla olduğu kadar hak 
kavramıyla da ilişkilidir. Yunanistan gazetelerinden örnekleri sunulan “adil 
anlaşma”, “güvenli ülke”, “ahlaki maliyet” gibi atıflarla kurulan argümanların 
hak odaklı gerekçeler olarak tanımlanması yerinde olacaktır. 

5. SONUÇ 

Türkiye ve AB arasında yapılan, düzensiz göçle mücadelede işbirliğini 
öngeren 18 Mart Mutabakatı’nın Türkiye ve Yunanistan basınında nasıl 
değerlendirildiğini analiz edebilmek adına 16-22 Mart 2016 tarihli en yüksek tirajlı 
gazeteler, ve bu gazetelere ek olarak tirajı yüksek olmamasına rağmen ülkedeki 
etkili bir siyasi çizgiyi temsil eden gazetelere de yer verilmiştir. Yunanistan’da 
iktidardaki Syriza Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Avgi gazetesi, Türkiye’de de 
satışları yüksek olmamasına rağmen muhalif görüşleriyle öne çıkan Cumhuriyet 
gazetesi bu bağlamda değerlendirmeye alınmıştır.  İki ülke basını da mutabakatı 
ulusal çıkarlar doğrultusunda değerlendirmektedirler. Her iki ülke basını da 
ülkelerinin “mülteci deposuna” dönmesinden duyulan kaygı üzerinde 
durmaktadır.  Özellikle Yunanistan’da mültecilerin kalıcı olma ihtimali sık sık dile 
getirilmekte ve özellikle adaların korunmasız ve çaresiz olduğuna vurgu 
yapılmaktadır.   

Türkiye ve Yunanistan basını incelendiğinde, mutabakatın Yunanistan 
basınında çok daha fazla yer bulduğu söylenebilir. Yunan gazetelerinin sayfa 
sayısı Türkiye gazetelerine nazaran fazladır. Bu nedenle Kırbaki’nin deyimiyle 
“yer sıkıntısı” bulunmamaktadır (Kırbaki, 2016b). Mutabakat hemen hemen tüm 
gazetelerde ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve etraflıca tartışılmaktadır. 
Yunanistan’da mutabakatın maddeleri konusunda açıklayıcı yazılar mevcutken, 
Türkiye’de mutabakat genel olarak vize muafiyeti ve Türkiye’nin AB’ye üyelik 
süreci bağlamında değerlendirilmektedir. Ayrıca, Yunan gazetelerinde 
mutabakattan bağımsız olarak mültecilerle ilgili içerik bulunmaktadır.  İki ülkede 
de iç siyasette yaşanan gelişmeler gazetelerin gündemine oturmuş ve mutabakatın 
daha sınırlı değerlendirilmesine neden olmuştur. Özellikle, Türkiye’de mutabakat 
döneminde meydana gelen terör saldırıları ve Yunanistan’da Göç’ten sorumlu 
bakan Mouzalas’ın komşu ülkeye Yunanistan devlet tezinin aksine “Makedonya” 
olarak hitap etmesi ülke gündemini meşgul etmiştir. 

Yunan basınında en sık tartışılan konulardan biri mutabakatın 
uygulanabilirliği meselesidir. Mutabakatın uygulanabilirliği konusundaki en geniş 
tartışma Türkiye’ye karşı var olan şüphecilik ekseninde yapılmaktadır. 
Mutabakatın “güvenilmez” Türkiye ile yapılması konusu öne çıkmaktadır ve 
Yunan basınına göre, Türkiye, mutabakatın uygulanabilmesinin önündeki en 
büyük engeldir. Türkiye’nin verdiği sözleri tutmayacağı, Avrupa’ya şantaj yaptığı, 
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yine kazanan taraf olduğu vurgusuna sıklıkla rastlanmaktadır. Türkiye basınında 
Yunanistan’a vurgu neredeyse yok denecek kadar azdır. Buna karşılık, 
Yunanistan basınında Türkiye vurgusu sıklıkla yapılmaktadır. Mutabakat ve 
mutabakatın uygulanabilirliği Yunan basınında Türk-Yunan ilişkileri bağlamında 
tartışılmaktadır. Bunun nedeni Yunanistan’ın AB üyesi olması ve Türkiye’nin 
mutabakatın AB karşısındaki muhatabı olmasıdır. Türkiye basınında mutabakat 
Türk-Yunan ilişkileri bağlamında tartışılmazken, Avrupa Birliği vurgusu ön 
plandadır ve AB ile Türkiye arasında yapılmış mutabakatın uygulamada 
Yunanistan ve Türkiye arasındaki işbirliğini öngördüğü ifade edilmektedir. 

İki ülke de milli sorun olarak nitelendirilen Kıbrıs meselesinin mutabakat 
çerçevesinde değerlendirilmesi çıkar odaklı argümanları desteklemektedir. Kıbrıs 
konusunun gündeme geliş şekli Türkiye ve Yunanistan basınında farklı şekilde 
cereyan etmiştir. Yunanistan basının da genel eğilim Avrupa Birliği tarafından 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tavize zorlandığı yönündedir. Türkiye basınında ise 
AB’nin Kıbrıs’ın pozisyonunun arkasında durduğu yönünde değerlendirmelere 
rastlanmaktadır. Hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da mutabakatın iç politika 
malzemesi olarak kullanıldığı söylenebilir. Gazetelerin genel olarak hükümet 
politikalarına yaklaşımları mutabakat ile ilgili yorumlarını etkilemektedir. 
Milliyetçi-muhafazakâr çizgideki Dimokratia, Ethnos ve ana muhalefet partisi 
Yeni Demokrasi Partisi’ni destekleyen Elefteros Typos gazetelerinde mutabakat 
üzerinden hükümeti eleştiren yazılara sıkça rastlanmaktadır.  Türkiye’de ise 
muhalif Sözcü gazetesi ve hükümeti destekleyen Sabah gazetelerindeki yazılar 
incelendiğinde, iki gazetenin hükümet politikalarına yönelik genel tutumlarına 
paralel olarak mutabakatı iç politika kaygılarıyla ele aldığı iddia edilebilir. Sözcü 
ve Sabah gazetelerinde mutabakat bir dış politika meselesinden ziyade, hükümet 
politikalarını eleştirmek ya da övmek için bir araç olarak kullanılmaktadır.  

İnsan hakları odaklı değerlendirmelere iki ülke basınında da sınırlı şekilde 
yer verilmektedir. Yunanistan’da sol görüşlü gazeteler olan Efimerida Sidakton 
ve Avgi gazetelerinde mutabakatı insan hakları odaklı bir yaklaşımla eleştiren 
yazılara rastlanmaktadır. Aynı gazetelerde, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
ve sol görüşlü siyaset insanlarının mutabakatı insan hakları ihlali olarak 
nitelendiren değerlendirmelerine yer verilmektedir.  Türkiye’de ise hem haber 
içeriklerinde hem de köşe yazılarında Cumhuriyet Gazetesi eleştirel söyleminde 
mutabakatın uluslararası insan hakları sözleşmelerine uygun olmadığına işaret 
eden gerekçeleri sıklıkla kullanmıştır.  

Araştırma, 18 Mart 2016’da Türkiye ve AB arasında Türkiye’den 
Yunanistan’a düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapmak üzere varılan 
mutabakatın Türkiye ve Yunanistan basınında ağırlıklı olarak devlet çıkarları 
odağında tartışıldığını ortaya koyarken, mülteci sorununun genel olarak ele 
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alınışına dair önemli çıkarımlarda bulunmaktadır. İletişimsel Eylem Kuramı, 
gazetelerde kullanılan gerekçeleri, sadece kamuoyunu şekillendirme gücü olan 
söz araçları olarak değil, aynı zamanda kamuoyunun neyi kabul edilebilir 
bulduğunu yansıtan meşrulaştırma söylemleri olarak ele almamıza imkân sağlar. 
Bu noktadan hareketle, Suriye’deki güvenlik tehdidi nedeniyle ülkelerinden 
ayrılarak sığınma ihtiyacıyla Türkiye ve Avrupa’ya göç eden mültecilerin, 
toplumun genelinde bir fayda-zarar hesaplaması içinde ele alındıkları bu 
araştırmanın önemli bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Mültecilerin 
mutabakatın öznesinden ziyade nesnesi konumunda değerlendirildiği 
argümanların haberler içindeki ağırlığı, sadece gazete yazarlarının değil aynı 
zamanda kamuoyunun da mutabakata ve mültecilere bakış açısını 
yansıtmaktadır. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the gendered organisational practices of 
Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs) 
in the United Kingdom (UK) and Turkey and the possible 
outcomes of these practices on gender compositions in senior 
roles. Since gender is an important element in organisations, it 
is expected to have implications for policies of ENGOs. The 
research on which this paper is based was undertaken as part 
of a Ph.D. which examined the gendered nature of ENGOs in 
Turkey and the UK. The research revealed how and why 
ENGOs are gendered especially in positions of power and 
influence. This is an important question because of pressure 
groups’ influence on environmental decision-making, and yet 
it has largely been neglected until now. This research revealed 
that while the ENGO sector is dominated by young single 
middle-class female employees, white, middle class men are in 
charge of the decision-making. It showed that the ENGOs 
reflect the rest of the society and its dominant patriarchal 
values. The research concluded that gender-biased working 
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practices such as culture of long working hours, lack of formal 
recruitment and promotion procedures and short-term contract 
work relations limit career progression of women. This is due 
to the gendered roles and the traditional division of work in 
society (the gender division of labour), where triple workload 
of women remains invisible as a result of patriarchal and 
capitalist relations existing in both societies. 

Keywords: Environmental Non-Governmental Organisations 
(ENGOs), Gender, Senior Managers; United Kingdom, 
Turkey. 

ÖZ 

Bu makale, İngiltere ve Türkiye’de çevre alanında faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının (ÇSTK) çalışma 
şartlarının ve bu uygulamaların sonuçlarının üst düzey 
yönetim yapısının oluşmasına etkisini analiz etmektedir. 
Toplumsal cinsiyet, işletmelerde önemli bir etken olarak kabul 
edildiğinden bunun ÇSTK’ların politikalarına etki etmesi 
beklenmelidir. Bu araştırma Türkiye ve İngiltere’de bulunan 
ÇSTK’ları toplumsal cinsiyet açısından inceleyen doktora 
tezine dayanmaktadır ki ÇSTK’larda güçlü pozisyonların 
erkek egemen olduğunu ve bunun nedenlerini ortaya 
çıkarmıştır. ÇSTK’lar, çevre ile ilgili baskı grubu olarak karar 
verme mekanizmaları üzerinde önemli etkiye sahip 
olmalarından dolayı önem taşımaktadırlar. Fakat, çalışma 
koşullarının ÇSTK’larda üst düzey karar alma organlarının 
oluşmasına etkisi, şimdiye kadar göz ardı edilmiştir. Bu 
araştırma, ÇSTK’larda çoğunlukla genç ve bekar kadın 
çalışanların olmasına rağmen, erkeklerin karar alma 
mekanizmalarında egemen olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da 
ÇSTK’larda toplumda egemen olan patriarşik değerlerin 
varlığını göstermektedir. Bu araştırma, özellikle kadınların 
çok sayıda olduğu işlerde, uzun çalışma kültürü, formel işe 
alma ve terfi sistemlerinin olmaması ve kısa zamanlı iş 
sözleşmelerinin, kadınların kariyerine olumsuz etki ettiğini 
göstermektedir. Bu sorunun kaynağında, toplumdaki 
patriarşik ve kapitalist ilişkiler sonucu yerleşmiş değerler ve 
toplumda oluşmuş cinsiyet rolleri ve işbölümü bulunur. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Sivil Toplum Kuruluşları (ÇSTK), 
Toplumsal Cinsiyet, Üstdüzey Yöneticiler, İngiltere, Türkiye. 
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1. RETHINKING GENDER IN ENGOs 

It has been acknowledged that the underrepresentation of women in 
organisations causes gender blindness and bias in policies since women’s 
perspectives and needs are not taken into account and reflected (Reed and 
Mitchell, 2003). Gender has been identified by feminist sociologists as an 
important dimension of research since the 1970s. They stress how it is important 
to understand ‘gender as an organising principle in all systems including work, 
politics, economic development, law and other systems’ (Coltrane, 2000: ix). 
Concurrently, gender is an important element in environmental policies because 
impacts of environmental degradation are not gender neutral (Sida, 2016; 
McGregor, 2017). Since gender is an important factor when considering 
environmental injustices (Buckingham and Kulcur, 2009), I argue that there is a 
need to examine the gender structures and policies of ENGOs. 

Under Article 71 of the Charter of the UN (UN, 2016), NGOs have a 
consultative status. Similarly, Agenda 21 and the Rio Declaration on 
Environment and Development of 1992, underline the importance of NGOs in 
shaping and implementing policies. Because of the increasingly influential role of 
Environmental Non-Governmental Organisations (ENGOs) on environmental 
policies (UNDP, 2016), as well as forming and mobilising mass public action, I 
argue that there is a need to examine gender compositions of ENGOs at the level 
of positions of power and influence such as senior management including Chief 
Executive Officers (CEOs) and board members in order to examine gendered 
organisational practices. While existing literature has identified that profit making 
organisations are gendered in many ways (Halford et al., 1997, Mills, 2017), 
ENGOs remain largely unexamined (for rare exceptions, Seager, 1993; Taylor, 
2002 and 2014).  

This paper examines how and why the ENGOs in the UK and Turkey are 
structured as they are. More specifically, it explores ENGOs’ gender composition 
in senior management roles and working practices in order to examine gendered 
practices in the sector. Comparative institutional analysis has played an important 
role in the social sciences (Morgan et al., 2010) since international cross-cultural 
comparative research has the capacity to inform practice, shape policy and 
develop theory (Adiyia and Ashton, 2017) by exploring and revealing patterns. 
The comparative nature of this study permits us to identify patterns of gender 
relations in employment and society between these countries. I am are aware that 
the ‘form” and “degree” of patriarchy differs in societies as well as that there are 
‘public (such as state imposed)’ and ‘private (domestic gender relations)’ 
patriarchies (Walby, 1996), which influence each other.  
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While liberal feminist theory has been important and seeking equal 
opportunities for women, in practice it has neither challenged nor altered the 
fundamental gender relations in organisational settings. One reason for this may 
be the argument liberal feminists use that women are similar to men and therefore 
that women must compete on equal terms to get to the top positions (‘fix the 
women’ approach), without taking into account patriarchal relations and their 
impacts on women’s careers. Since it conceptualises the subordination of women, 
the concept of patriarchy has been argued to be necessary. Following Hartman, I 
argue that capitalist relations alone do not explain women’s oppression in work 
and patriarchy need to be included in gender analysis (Hartmann 1979). 
Patriarchy and capitalist concept (dual systems theory), which is developed by 
socialist-feminists, informs the research since organisational culture, values and 
expectations are masculine and capitalist, where they act together to maintain the 
subordination of women. I argue that one of the main causes of women’s 
disadvantages in career is due to the role of the family and domestic labour in 
society. The argument that ‘women’s lives are dominated by their role in the 
family’ (Holmstrom, 1981: 186) is still valid. As a result of the hegemonic 
patriarchal assumptions as well as capitalist mode of production that is present in 
every aspect of life, domestic and reproductive labour (unpaid work) are not 
included in macro-economic analyses, women’s domestic responsibilities 
including care giving remain invisible and devalued (Çagatay, 2003) as was seen 
in the working practices of the ENGOs. Therefore, the invisibility of triple 
workload as a result of unpaid domestic labour and related disadvantages that 
women face in the workplace contribute to unequal career chances for women. 

Transnational feminist analysis may help us to see patterns of gendered 
practices and assumptions. Although some comparative research has been done 
in the UK and Turkey on gender in the organisational context, including financial 
institutions and academia (Özbilgin and Woodward, 2004; Tanova et al., 2008; 
Malach-Pines and Burke, 2008; Birol et al., 2010) to date, no such comparative 
research has been conducted to examine gender in ENGOs in the UK and Turkey. 
In Turkey, while gender equality legislation exists, policies of the conservative 
religious governments have fortified the traditional family values stereotyping of 
men as the breadwinners and women as the homemakers. However, despite 
differences including the women’s labour force participation rate (Turkey 31.1% , 
the UK 68.8%), part-time employment of women (19% in Turkey and 37.7% in 
the UK) and the share of female employed who are managers (2.3% in Turkey and 
8.1% in the UK) (OECD, 2018), this paper shows that the lack of women in senior 
roles in the ENGOs is not just an issue for Turkey, but also in the UK, which 
suggests that there are barriers that hinder women’s career progression regardless 
of the country they live in.  
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Therefore, this paper contributes to feminist research into the environmental 
movement by a comparative analysis which suggests factors that contribute to the 
under-representation of women in top management roles in the ENGOs studied 
in both countries.  A recent analysis of the ENGOs websites reveals that top 
decision-making positions in these organisations are still a male domain (Table 2), 
which shows that the research on ENGOs (Kulcur, 2013) is still valuable and 
novel. 

According to their websites and annual reports, the ENGO sector in both 
countries claims to be transformative, attain high levels of accountability and 
transparency and act for the public good. Public trust in NGOs is important for 
them to get donations and other sources of income (Charity Commission, 2016).  
Since it is also required by law, as other employers, ENGOs are required to adopt 
equal opportunity policies. In the UK, the Equality Act provides a single legal 
framework and brings together the existing equality legislation including gender. 
Similarly, in Turkey, several laws including the Labour Law and Law No. 6701 
establish the principle of equal treatment and prohibits sex discrimination on the 
based of gender and age. Taking into account all these factors, it may be expected 
that ENGOs would be more likely to have gender-balanced management 
structures and policies than the private sector where profit-making is the main aim 
(Vázquez, 2011), as was argued by one of the CEOs interviewed: 

‘I think the ENGO world is one of the easiest sectors where women 
succeed in. I think that's because NGOs are based on values, so that they 
are driven by an ideological belief such as fairness, decency, quality and 
therefore it would be inconsistent for them to discriminate against 
someone I don’t know on gender or physical capacity... so that is why I 
think easier’ (UK1, CEO-M1). 

However, as it will be discussed in the following sections, contrary to these 
arguments and claims, the ENGOs researched do not seem to be at all progressive. 
They seem to project a gender-balanced image (PACS, 2006) to dress their 
window, as was indicated by the CEO of a large ENGO in the UK: 

‘I think that when you get to the, in terms of the front line,…we can 
choose whom we put for our spokespeople for a campaign. Now, if we put 
women up or if we put ethnic minorities up, or if we put people up from 
the south to talk about the campaign to be in the media to be on television 
and so on, we also are sending a very clear message to the world, that [the 
organisation] is a very diverse organisation, people from all sorts are 
working for it, and we are actually promoting and empowering. I think 
people would look at the organisation differently if we always have white 
men as our spokespeople, so people outside would think we are a white 

                                                 

1 Quotes are attributed to the country and the ENGO of the research participant, the interviewee’s 
position and gender. 
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man’s organisation, whereas if we have, you know, Chinese women or 
whatever, people would very much think that we are a different kind of 
organisation, more global, more you know, more gender-balanced and so 
on. So, I think at that level, yeah, we can make very conscious decisions’ 
(UK4, CEO-M). 

Moreover, feminist standpoint theory provides a valuable contribution to 
this research. It has been argued that ‘subjectivity of the oppressed is less distorted 
than that deriving from the dominant group’ (Lennon and Whitford, 1994: 3). 
Feminist standpoint theory enables the least advantaged to understand oppression 
(Harding, 2004) due to their own experiences. The theory suggests that ‘women 
occupy a social location that affords them a privileged access to social phenomena’ 
(Longino, 1993: 201). Being a working mother during the research process made 
me more aware of women’s unique position as childrearers and bearers and 
homemakers and also the related inequalities that women face in career 
advancement. She became conscious of her social situation with respect to 
women’s lives and gender power relations and needed to give a voice to this regard 
on her own lived experiences and those in ENGOs by exploring and critically 
analysing the causes and conditions of gender inequalities in organisations. 

The following section reviews the methodology and the data used in the 
study while Section 3 presents the analysis of the findings, while Section 4 
provides the conclusion reached by the study.  

2. METHODS 

This paper is based on cross-national research undertaken in the UK and 
Turkey to examine gender relations in ENGOs (Kulcur, 2013). The research was 
designed to reveal similarities and differences between the ENGOs within and 
between the countries.  In order to illuminate gender aspects in organisational 
settings between the two countries, comparative case study research (multiple-case 
study), applying qualitative methods, was adopted. This enabled us to gain access 
to everyday experiences and perceptions of women as well as men on 
organisational practices. I am originally from Turkey and lived and studied in the 
UK, which gave me the advantages of accessibility, language, context related to 
these two countries. ‘Doing a case study research is important when addressing 
questions like what is happening and how/why it is happening’ (Yin, 2012: 5). 
Adopting comparative research offers the potential for a deeper understanding of 
the factors that cause gender inequalities and particularly since the countries 
researched are very different in terms of socio-economic and historical 
background.  

Since I aimed to reveal and understand gender inequalities and gendered 
practices in organisational settings, qualitative methods were used to collect the 
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information needed to develop insights related to organisational settings. Hence, 
two data collection techniques were selected: semi-structured in-depth interviews 
and participant observation. Incorporating participant observation into the 
research enabled us to have a better insight into the in-depth ENGOs in both 
countries. Since it is important to obtain information related to the research from 
various sources in order to achieve relative good representation of the ENGO 
sector in the case study countries, the ENGOs were selected on the basis of their 
size (number of staff and budget) and reputation. Although the aim was to directly 
select the research participant ENGOs and the interviewees a snowball approach 
in the UK had to be adopted. Because gaining access to most of the British ENGOs 
was extremely difficult and time consuming and the snowball approach was used 
to ensure access to the organisations (Yıldırım and Şimşek, 2016). The research 
included all of the large ENGOs in Turkey and UK, as well as some middle and 
smaller sized local ENGOs in both countries. Furthermore, an ENGO was chosen 
in each country in order to conduct participant observation, to observe daily 
organisational practices directly so that interview data could be triangulated. In 
addition, secondary data on gender compositions and the campaigns of the 
ENGOs from annual reports, staff charts, publications and the websites of the 
organisations was analysed.  

As a part of a broader cross-country research, in the UK, 38 semi-structured 
in-depth interviews and one focus group interview were undertaken in 9 ENGOs 
between January 2008 to December 2009; and 40 interviews in 10 ENGOs were 
undertaken in Turkey from May 2008 to July 2008. These represented small, 
medium and large ENGOs (Table 1). The names of the ENGOs have been 
anonymised as requested by the research participants. The average length of 
interviews was 45-50 minutes. 

The number of interviews in the selected ENGOs depended on the time, 
mobility, access and availability of the research participants. This provided a range 
of opinions and experiences in each and all ENGOs and also ensured that 
women’s and men’s voices were collected. Interviews with senior managers, 
employees and volunteers enabled data to be collected from junior staff as well as 
dominant groups.  

3. GENDER COMPOSITIONS AND HIERARCHIES IN ENGOs 

Within organisations, gendered power inequalities occur as a result of 
female under-representation in the most powerful occupational positions (Acker, 
2009). The ENGOs’ employment structures are established by first examining 
senior management positions (board, CEO and other senior management). 
Secondly, the organisational hierarchies of the ENGOs are examined since they 
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are important in decision-making influencing organisational policies (Alvesson 
and Billing, 1997; Pettigrew, 2001).  

Contrary to the initial expectations before starting the research, I found that 
senior management posts in the ENGOs were mainly occupied by men (Table 1). 
This reflects the profit-oriented business sector in both countries since top 
managerial positions are still mostly occupied by men. In publicly listed 
companies registered in the European Union (EU), 76,7% of non-executive board 
members and 83% of executive board members are men (EU, 2016). According to 
the OECD (2017), women are less likely, on average, than men to be in a 
management position. This was also the case in the ENGOs, since the majority of 
ENGO board members in the UK and Turkey were male.  

Table.1: Size and Gender Structures of the British and Turkish Research 
ENGOs in Top Senior Management Roles (2011) 

Organisation Size 
Chair of 

governing board 
% Board 

male 
Chief executive 

officer 
UK 1 Medium Male 75 Male 
UK 2 Small Female 55 Male 
UK 3 Small Male 64 Female 
UK 4 Large Female 57 Male 
UK 5 Large Male 73 Male 
UK 6 Large Male 64 Male 
UK 7 Large Male 86 Male 
UK 8 Large Male 83 Female 
UK 9 Large Male 75 Male 
TR 1 Medium Male 85 Male 
TR 2 Small Male 77 No CEO 
TR 3 Small Male 60 No CEO 
TR 4 Small Male 100 Male 
TR 5 Large Male 64 Male 
TR 6 Large Male 57 Male 
TR 7 Medium Male 90 Female 
TR 8 Large Male 68 Female 
TR 9 Small Female 40 Male 
TR 10 Medium Male 80 Male 

Source: Annual reports (2008-2011) and the ENGOs’ websites 

Similarly, a recent examination of ENGOs’ websites and annual reports 
shows that the ENGO sectors in both countries are still very similar in terms of 
male domination in senior management roles (Table 2). 
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Table.2: Current Gender Compositions of ENGOs2 in the UK and Turkey 
(2018)  

Organisation 
Chair of 

governing board 
% Board 

male 
Chief executive 

officer 
UK1 Male 75 Male 
UK4  Female 42 Male 
UK5 Male 87.5 Male 
UK7 Female 61 Male 
TR 1 Male 85 Male 
TR4 Male 100 Male 
TR5 Male 63 Male 
TR7 Male 80 Male 

Source: Annual reports (2016-2017) and the ENGOs’ websites 

The reasons for the factors that contribute to underrepresentation of women 
in decision-making are explored in the following section.  

Many of the research participants in the UK including senior managers were 
aware of patriarchy in ENGOs and thought that the management of the 
environmental sector especially at the top is masculinised. 

‘I think it's still....I think it's female dominated at........well more female 
dominated at low level. I think there is a structural problem in society 
that it still tends to be male at the most senior level and that's.... there’s 
a real problem.....that we haven’t overcome yet, we are starting....’ 
(UK2, CEO-M). 

‘I think, environmental NGOs are very male, I think... if you go through 
them.......It is very very male’ (UK2, CEO-M). 

I also found that ENGOs, particularly large ones, tend to have hierarchical 
organisational structures, similar to large business organisations. All the ENGOs 
in the UK, except for one small organisation, had many levels in a hierarchical 
structure including the board, CEO, senior management team, line managers 
(middle managers) and/or coordinators. The number of levels was found to 
increase with the size of the organisation and its number of employees. However, 
even the medium sized ENGOs had hierarchies. The Turkish organisations were 
smaller in size and budget than the British ENGOs and, except for the large 
ENGOs, they have generally flatter structures and fewer layers of management 
compared to the British ENGOs. 

Martin’s assertion for businesses, that ‘the formal hierarchical authority 
structure of bureaucracies endows some positions with more power than others 

                                                 

2 These ENGOs are chosen because their current gender compositions were available online. 
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and work tasks and relations are organised accordingly’ (1996: 267), appears to be 
true for ENGOs, despite their avowed commitment to social change. Moreover, 
formal hierarchies are mostly gendered, because senior (powerful) positions are 
occupied mostly by men, even in ENGOs where women employees outnumber 
men overall, as this research shows.  

‘The people I worked with are quite a lot senior, in the external affairs 
team, the majority of them are sort of late 20s middle 30s girls ladies, if 
you like. But actually senior, most of the senior management and most 
of the key internal people we work with are sort of ....50s 60s male experts 
generally with beards and so we keep noticing it very very strongly when 
we have meetings [laughs]’ (UK8, senior external affairs officer-F).  

While some profit-oriented organisations have been aiming to be less 
hierarchical by removing some management levels (Acker, 2006), the NGO sector 
seems to be slow in adopting this approach. One respondent (UK–volunteer 
officer-F) repeatedly mentioned in response to two different questions that were 
not related to organisational structure that she felt the organisation was very 
hierarchical. Similarly, another research participant commented: 

‘…. the structures are actually quite similar in comparison to where I 
worked previously [commercial organisation]. There are sort of similar 
numbers of staff involved, so there is no enormous differences in terms of 
structure, I think they [the private sector] are just commercially slightly 
more aware and things happen quicker whereas there are more trustees, 
volunteers etc. to get things done in an ENGO than in the commercial 
sector’ (UK1, corporate manager-M). 

In Turkey, leadership seems to be important in the environmental sector and 
those who established the organisations play(s) a very significant role. 

‘It (the ENGO) is hierarchical. NGOs have a vertical hierarchy, but in 
the private sector especially lately we were managed and managing with 
horizontal hierarchy where everyone was responsible for the job that s/he 
was doing, but here this is not the case… NGOs are hierarchical and 
there is a structure where everyone is bound to the head [founders]. This 
is not correct, this is done wrong in Turkey,…in order to solve this 
problem the founders of the NGOs should have courage to leave their 
places to new people. Otherwise, the phenomenon continues and no 
chances in terms of the current organisational structures may occur’ (TR 
5, sponsorship manager -F). 

Moreover, a clear gendered division of labour in the ENGOs could be 
observed both in Turkish and British ENGOs. On the basis of the observation 
made in the ENGOs, including interviews and observation, there was evidence 
that women were represented in stereotypically female occupations including as 
secretarial and administrative staff, and CEOs’ assistants, as well as in job 
segments such as human resources, marketing, communication, fundraising and 
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supporter services. Conversely, men dominated the most senior management 
positions, such as policy decision making, and science related roles such as in 
conservation departments and job segments such as IT where these have higher 
status and payment and where job security is higher. This suggests that the 
‘Patriarchal system’ noticed by Walby, which ‘excludes women from the better 
forms of work which cause segregation of women in less skilled jobs’ (Walby, 
1997: 21) is still intact in ENGOs.  

Explaining the Gender Compositions 

The ENGO sector was numerically dominated by female employees, which 
corroborates the literature that suggests that women constitute a significant 
proportion of the employees in the NGO sector (Clark and Michuki, 2009). In 
order to explain this, many research participants thought that women tend to have 
more social responsibility and environmental awareness. They argued that women 
prefer working for ethical reasons. 

‘I think that women are more sensitive in areas of social responsibility 
and this is probably, because their sentimental sides are more developed’ 
(TR 4, officer-F). 

It was also argued by some research participants that the NGO sector is 
dominated by female employees due to certain stereotypical assumptions about 
gendered roles and the traditional division of work in society (the gender division 
of labour), where women have the main care-giving role (Cooke, 2006). Some 
research participants also associated women’s involvement in the NGO sector as 
an extension of their domestic responsibilities (Senol, 2009). For example, one 
male manager claimed that  

‘......it is not necessarily about being activist...it's just who is 
naturally pre-disposed to care and probably women....................I 
think’ (UK1, conservation manager-M). 

However, it is known that low paid jobs and sectors are occupied mainly by 
women (European Commission, 2017), which was also highlighted by many 
research participants. Patriarchal traditions shape women and men in many ways. 
Assumptions about the attitudes of women and men in terms of career prospects, 
including men being more ambitious and career oriented than women, also 
seemed to be a factor for men’s relatively low representation in the ENGO sector. 

‘I think, because we always [talk] about it. We don’t give much money. 
Therefore, for men it is difficult to manage with the money provided 
here, especially if they are the only breadwinners [at home]…men are 
with us while they are studying or doing masters or doing a PhD’ (TR 
7, CEO-F).  
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The domination of educated young single females in employee positions and 
the underrepresentation of women in decision making, as well as job segregation 
by sex, in the ENGO sector should raise questions. It is not easy to interpret the 
gendered practices and the underrepresentation of women in senior roles in the 
ENGOs. During the research process a number of interlinked reasons for gender 
inequalities became apparent which are arguably due to universal issues in society 
as well as gendered practices at an organisational level. At the macro-level there 
seem to be universal barriers that hinder women’s advancement to senior 
positions. Horizontal and vertical gendered divisions of labour, separating paid 
work and unpaid work and undermining the latter due to capitalist and patriarchal 
ways of working, appear to play a very important role for women’s career 
disadvantages. These gendered practices seem to be reflected in the working 
practices in the ENGOs which contribute to the low representation of women in 
senior management positions and masculine policies.  

Gendered Organisational Practices 

Vázquez (2011: 167) argued that ‘NGOs are distinguishable from other 
organisations in so far as their mission is concerned’, therefore they may be 
expected to differ from profit-oriented business organisations in terms of their 
working practices and also with their principle values. However, as this research 
revealed it appears that this is not always the case as the ENGOs are also organised 
in ways that are gendered. Some of these gendered practices that lead to male 
domination in senior decision roles are examined in the following section: 

The Role of Recruitment and Promotion Practices 

Recruitment and promotion practices are one of the major areas where 
discrimination and prejudice towards women can occur (Stamarski and Son Hing, 
2015). In some of the organisations studied in the UK and Turkey, no formal 
recruitment procedures were identified. In some instances, recruitment and 
promotion practices were likely to become gender biased since they were 
influenced by patriarchal gender relations and assumptions reflected in the 
organisations. Although it was also argued that there was no difference in terms 
of career progress between the environmental sector and private sector by some 
interviewees, one female research participant argued that there are no formal 
performance criteria established in the Turkish NGO sector. Thus, according to 
her, advancement in the ENGOs is more difficult than in the private sector. 

(Is there any difference between private sector and the 
environmental sector in terms of career advancement?) ‘Of course, 
in the private sector you climb up more easily, because there are certain 
performance criteria in your job that are assessed. However, in an 
environmental NGO, there is no such assessment, here is there is not 
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much of career advancement. Thus, we always do the same job’ (TR 5, 
officer-F) 

In both countries, most of the female employees were young and with no 
childcare responsibilities. The recruitment and promotion practices in some of the 
ENGOs indicate that although they, as any employers, are bound by law not to 
discriminate on the basis of gender, marital status and other protected factors, in 
reality they do so. It was argued by some senior managers in both countries that 
young women can cope in this working environment when they have no family 
and childcare responsibilities.  

In one of the small ENGOs in Turkey, the female volunteer manager stated 
that when recruiting people, preference was given to those who were young and 
single since childcare responsibilities would not let women to work in the NGO 
sector.  

Indirect preference in recruitment policies can also be illustrated by the 
requirement for long and irregular working hours including weekends, as well as 
frequent travelling requirements for certain jobs in the ENGOs in the UK. From 
the feminist standpoint theory, women have a better insight into other women 
because of their own gendered experiences, which give them a privileged position 
as researchers. During the research, this was particularly clearly demonstrated 
when a male chief executive of a large British ENGO advised me not to have any 
children because it would ruin my career. 

‘I definitely think that women have got a lot less freedom than men 
once they have children, so, don't have children. Do you have children? 
(interviewer: I have one) There you go, it is too late, you've ruined your 
career [laughs]’ (UK4, CEO-M).  

Based on the interviews and observations in both countries, the relatively 
young age group at officer level, especially for many Turkish ENGOs, appears to 
be a result of management decisions. 

‘…due to the working hours when selecting someone for a position, being 
single is preferred because it is thought that having family especially 
having a small child means that it is not adequate for our working hours’ 
(TR4, volunteers’ manager-F). 

Moreover, the ENGO sectors in both countries had high levels of labour 
circulation, which was found to be caused by a number of factors. These include 
the limited career advancement chances in the ENGO sector due to size of 
organisations and limited funding resources, which is particularly pertinent in 
Turkey. Although ENGOs do not aim at short-term profit making, they need to 
survive in a system organised around raising money and securing external funding 
appears to be increasingly important for NGOs (Kopnina, 2017).  
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‘The common problem is money. Because it is short term funding for all 
our projects’ (UK3, CEO-F). 

‘Our revenues are not much. The organisation survives with donations 
and we also know the budget, nobody hides anything from us, it is very 
difficult to do the things that I suggest now’ (TR4, officer-M). 

Resonating with Taylor’s (2011a) findings in the USA, the ENGO sector can 
be described in both countries as a low pay sector3, with short-term contractual 
employment for certain jobs (2-3 years) that are heavily dependent on external 
funding.  

‘Circulation [staff turnover] is very high, 2, 2.5 years’ (TR7, officer-F).  

‘I would say at least 50% of the staff work less than two years here’ 
(UK1, CEO-M). 

The participant observation of an ENGO in the UK also confirmed this. 
During the participant observation period, many employees including some senior 
managers left the organisation. When one takes into account that the majority of 
these limited term contract positions are held by females, the career advancement 
chances of women are likely to be affected since frequent changes and short-term 
jobs are often seen as a disadvantage in career progress (Metz, 2011). This 
conclusion is based upon the finding that the number of years of experience and 
the opportunity to prove oneself to senior management were important for career 
progression:  

‘Maybe there are fewer promotion opportunities to move within an 
organisation than in a large private sector or public sector and in an 
organisation like this sort of essentially often sitting and waiting for a 
particular person to go, in terms of promotion’ (UK7, head of 
campaigns-M). 

The flatter structures in the Turkish ENGOs provide fewer possibilities for 
career progression within the organisations than in the UK. In addition, as a result 
of the limited funding opportunities and restricted staffing especially in small 
ENGOs, the workload of staff appears to be high and working hours are long, 
which conflicts with family responsibilities. In ENGOs in both countries there 
appears to be a culture of long working hours and weekend work and a 
requirement to travel for certain employees. These are ‘based on a male life 
trajectory’ (Armenti, 2004: 19) since as reported by the female research 
participants these factors are incompatible with triple roles of many women. 

                                                 

3 However, senior management positions including CEO particularly in some British large ENGOs 
appear to be well paid (see FAME database, 2017).   
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Working Arrangements (Working Hours/Flexi Work)  

The gendered working arrangements that were found in the ENGOs may 
provide some explanations why mostly single young people are occupied in 
employee positions and women who have children tend to leave. Patriarchal and 
capitalist forms of waged work were found to be present in the ENGO sector that 
excludes women from better forms of work and career.  

i) Long and Irregular Working Hours 

The NGO sector, in contrast to the public and private sectors, sustains its 
work to a great extent through voluntary contributions of time, talent, and 
treasure’ (Garain, 2004: 1). Many of the research participants in Turkey indicated 
that their jobs encompassed volunteer work since they need to work unpaid extra 
hours. In the ENGOs in both countries, there appeared to be a culture of long 
hours, partly as a result of self-commitment, but also to complete the workload in 
the absence of funding as was highlighted by many of the interviewees: 

‘People here are very passionate and very committed, we have the 
opposite problem - people not taking holidays and people working too 
long hours, you know’ (UK4, CEO-M). 

‘Our campaigners and volunteers may be required to work a lot when 
they decide to do a campaign/action, including weekends or if you hear 
of an environmental disaster and you need to travel to the region. 
Therefore, especially [certain people] have a requirement to be available 
anywhere at anytime’ (TR6, PA to the CEO). 

Moreover, frequent travelling was reported to be required for some 
employees in both countries, particularly in certain departments including 
Campaigns, Policy, Communication and Volunteers’ units one of the employment 
conditions seems to be readiness to travel at any time to anywhere. As was 
indicated by one senior policy manager: ‘Half of my staff are travelling, so a lot of them 
are travelling [overseas] 30, 40, 50 trips a year’ (UK5, M). The current working 
practices in the ENGOs appear to be one of the reasons for the reduced career 
chances for women. For example, the job adverts of one of the ENGOs (TR 8) 
include a condition to be able to fit to ‘flexible working hours’ practices, which 
was understood in Turkish ENGOs as long working hours. This may provide one 
of the explanations for why mostly single young people are occupied in these jobs 
and women who have children tend to leave.  

ii) Flexible Working 

Although it was also argued that family-friendly practices in their current 
form would offer limited career progression (Charles and Grusky, 2004), flexi-



AP Rakibe KÜLCÜR 

472 
 

work arrangements4 are argued to provide ‘benefits to both individuals and their 
organisations’ (Labour Relations Agency, 2006: 2) and in the UK all employees 
have the legal right to request flexible working (Government, 2018). Therefore, 
flexible work arrangements are accepted as good working practices and are 
increasingly demanded to meet work-life balance and caring responsibilities such 
as childcare and eldercare (EurWork, 2015) due to unequal gender relations in 
private sphere. 

One of the important contributions of this research is that it shows that 
overall the working practices of the ENGOs did not appear to be more flexible 
than the corporate world. In fact, some ENGOs appear to be less flexible, which 
can be argued to be due to the financial pressures that they face, and the limited 
number of staff they can afford to hire. At the director level, in several UK ENGOs 
of different sizes, flexi-work practices including part-time work and working from 
home was not favoured for several reasons. These include the fact that people 
would not work as much at home; not everyone would have an effective working 
environment; people would miss meetings and therefore cannot be aware of the 
issues in the organisation; it would cause communication problems between 
people, and some confidential information would be disclosed since some 
employees would have flatmates. Even in some large British ENGOs there 
appeared to be no formal procedure regarding flexible working policies and 
employees were not provided with any precise information on the possibility of 
these arrangements. The data suggests that flexible working was limited, in some 
ENGOs, to certain ‘valuable’ employees negotiated on an individual basis. 

‘We don’t have very flexible working hours,…..working from home is 
possible, but for some jobs......we are flexible to some extent, but I don’t 
think, flexible working is as flexible as some other organisations’ (UK5, 
senior policy manager-M).  

Even in some large ENGOs there appeared to be no formal procedure 
regarding flexible working policies and employees were not provided with any 
precise information on the possibility of these arrangements. Thus, the data 
indicate that personal relationships appear to be important to be allowed to work 
flexibly. 

                                                 

4 Flexible working describes working patterns that are adapted to suit employees’ needs and 
common types of flexible working include flexi-time (choosing when to work); annualised hours 
(working hours are worked out over a year); compressed hours (working hours over fewer days); 
staggered hours (different starting, break and finishing times for employees in the same workplace); 
job sharing; working from home and part time work (Directgov, 2011). 
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‘If the boss is very hostile for some reason, then you end up in a bad 
position. If you have a great boss, you can be flexible [independent of 
the number of employees]’ (UK1, coordinator-F). 

In the Turkish ENGOs flexible working was understood either as long 
working hours or only as flexi-time (choosing start and finish times), or as just 
being able to ring the relevant manager when an urgent issue came up and giving 
a short brief about the issue. When asked whether there were any flexi-work 
practices in the organisation, a Turkish participant responded: ‘No, there aren’t. 
Everyone works in high tempo’ (TR8, PA to the CEO-F). 

Therefore, it can be argued that the working arrangements in the Turkish 
ENGOs in general are not as flexible as in the UK which is a reflection of the 
Turkish labour market where flexi working, including part-time working 
arrangements, is less common than in the UK (OECD Family database, 2016). 
Regardless of the organisation’s size, part-time working arrangements were not 
practised in any of the Turkish ENGOs during the fieldwork period and in some 
ENGOs part-time work rather argued to be possible. Part-time work and working 
from home appears to be an exception, limited to a few students or employees that 
had to move to another city.  

On the other hand, this research also confirmed that a woman’s possibility 
of advancement is reduced when she is working part-time (Abbott and Wallace, 
2011) since I found that the people working in part-time/job sharing arrangements 
had no managerial responsibilities. Only in the participant observation ENGO in 
the UK has a female employee promoted as a middle manager after her return 
from maternity leave, despite working part-time. Similarly, one of the research 
participants (with childcare responsibilities) who job-shared and worked part-time 
(2-3 days/week) in one of the largest ENGOs in the UK felt that in order to be 
promoted to a managerial position, full-time-office based work is required. It 
seems that low-grade jobs are more likely to be offered as part-time (Hakim, 2006). 
When asked whether there were any obstacles to achieving managerial positions, 
a women campaigner responded: 

‘It depends on the context, so if you happily live in London and work 
full-time then I'd say no, there are no obstacles. If you want to do 
anything less than full-time and if you want to work outside London, 
then yes there are obstacles…..women are probably more likely to work 
part-time, so therefore they might experience a bigger impact’ (UK6, 
part-time senior campaigner-F). 

The limited protection of part-time employment was demonstrated when 
shortly after being interviewed, as a result of the restructuring of one of the British 
ENGOs, the part-time senior campaigner was among one of the first people to 
lose her job. 
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iii) The Role of Childcare 

Women, regardless of the country, are found to ‘spend more time on care 
work (time spent to care for a child or another adult) as a primary activity than 
men’ (OECD, 2010: 15). In the UK, in 2017, mothers with their youngest 
dependent child between 1 and 12 years old are more likely to be in part-time 
employment than full-time employment than fathers (ONS, 2017). As in the UK, 
childcare responsibilities limit women’s access to the labour market in Turkey. For 
women especially, those working in sectors with low wages and long working 
hours and living in large cities, one of the main obstacles for work is childcare, 
because it would cost most of their salary (World Bank and SPO Report, 2009). 
As a result, participation in employment decreases and leaving work after 
maternity leave is a typical pattern for many women in Turkey (CEDAW, 2010 
and OECD Family database, 2016).  

Drawing on my experience in the in-depth research ENGOs in both 
countries as well as the accounts of the research participants, the number of female 
staff with children was very small. The gendered working practices including low 
wages, short-term employment prospects, and long working hours in both 
countries provide explanations for this. None of the ENGOs had any childcare 
facilities. Some of the employees were anxious about having children, because 
they thought that they would not be able to cope with childcare and the workload.  

‘One of the main reasons for the low number of children here is that we 
are very busy people. There is no 9 to 5 here. There is no definite start 
and end time at the office. They know that you are not at the office at 9 
a.m., because you had worked the previous day until 11 p.m. Therefore, 
you cannot have a family and child; because otherwise you cannot 
continue working here…’ (TR6, officer-F). 

This shows that ‘many women cannot see how to balance multiple demands 
from the domestic sphere with those of career’ (French, 1995: 59) since the triple 
workload of women especially in the form of childcare is a limitation for women 
(Hartmann, 1987; Pearson et al., 2015). Since in both countries ENGOs’ working 
practices mimic the society in terms of deep-rooted patriarchal and capitalist 
relations, women working in these ENGOs have to choose between a career or 
children. 

‘Is having a child an obstacle for a career? I think it is, because if you 
want to work you must be supported by some people. Either your family 
is here, your mother or mother-in-law, in Turkey it is generally like that. 
You hire someone to look after the child, for which the expense would be 
the same as your wage. If you want to give your entire salary to childcare, 
you can have a child’ (TR7, officer-F). 
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Moreover, childcare cost was one of the concerns of the female employees, 
because of the limited future prospects due to the low wages and project-based 
funding in both countries: 

 ‘I'd like to spend some time with them [children], and yeah it would be 
really hard to take 5 years out and come back in, because a lot is about 
the networking, the other factor that is quite hard..., cause the money is 
low...if you have a partner who does a similar job to you, it is going to be 
really hard. Say you might actually just choose...to get a job better paid 
in a different sector, which seems to be universally what people end up 
doing, finding it very difficult.., the maths doesn't really work in a low 
paid sector’ (UK1, officer-F). 

One of the reasons for employees having few children appears to be the 
young age profile and because most of the female employees who had children 
tend not to return after their maternity leave or in few cases return on a part-time 
basis since particularly in the UK many employees have short term contracts of 
one or two years.  

Although the low number of children may also be a reflection of the trend 
that especially highly educated people tend to have fewer children than the rest of 
society (Testa, 2014), I found that male senior managers are more likely to have 
children than female senior managers in both countries. Similarly, in response to 
a question about whether female managers have children, the CEO responded: 

‘Only one [out of five] has children, the others don’t. So, maybe that 
proves the point that the women who don’t have children go higher up in 
the career ladder…whereas if you look at the men...well...two out of three 
have children’ (UK4, CEO-M). 

 Strong links were found between childcare responsibilities and career 
progress, where women who are supported by their partners appearing more likely 
to advance. In the UK, female senior managers either did not have any children 
or those few who had children were supported by their partners, who were either 
retired or worked part-time. A British female senior manager underlined that she 
would not be able to continue with her career if her partner did not support her by 
working part-time.  Some senior managers were aware of the gendered division of 
domestic work, and the negative consequences of the need to combine domestic 
and caring responsibilities with paid work on women’s careers since the majority 
of unpaid reproductive work is undertaken by women. Female senior managers 
often find it hard to combine their responsibilities with family life (French, 1995). 

‘She [a female manager] has now gone, but she had come back work after 
her maternity leave, she took voluntary redundancy, she actually took 
voluntary redundancy, because she wanted to spend more time with her 
children, that was the big motivation, I understand her’ (UK7, head of 
campaigns-M). 
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This and the following quote demonstrate how employers place the 
responsibility and ‘choice’ to leave work to spend time with children on the 
woman and her ‘lifestyle choice’ rather than accepting that workplace culture may 
play a part. 

‘...it is not just to do with discrimination against women, it is more to do 
with the lives of women. They have children, got domestic 
responsibilities, they find it difficult in terms of being able to take on huge 
responsibilities at work that require very long hours well at the same time, 
it is to do with, domestic areas of work, by looking after children, and 
they find it really hard to make men do equal amount of work as 
women…’ (UK4, CEO-M). 

Likewise, interviews established that women employees failed to challenge 
the organisations they worked for, personalising their decisions to leave paid work 
in order to be able to spend time with their children, which may be interpreted as 
a form of absorbing the patriarchal nature of the organisation. 

Overall, I found that female research participants were aware of the 
gendered working practices in the ENGOs which employed them, but appeared 
to go along with these practices due to personal motivations and the restrictions 
of limited funding sources for the ENGOs. Thus, organisational culture in the 
ENGO sector does not seem to be very different from the corporate sector in terms 
of working practices where capitalist and patriarchal relations dominate and the 
pressure which is put on women due to domestic responsibilities, and may even 
be worse. Further, I argue that working in the ENGO sector appears to be more 
restricting for women, because the ENGOs offer fewer possibilities than the 
corporate world regarding childcare support due to their size and limited funding 
sources, which require long working hours.  

4. CONCLUSIONS 

Although historical and contemporary variations of patriarchy exist, and 
employment rates of women are different in the UK and Turkey, very similar 
patterns were evident in the ENGOs in both countries. This research revealed that 
androcentric organisational working practices characterise the ENGO sector in 
both countries, which limit women’s career advancement chances. I found that 
the mainstream ENGOs appear to reflect the rest of society, where caring and 
reproductive activities are devalued and not shared, as the division of labour 
existing in these ENGOs and male decision-making show and therefore dominant 
patriarchal values. However, the comparative analysis of gender relations 
encourages us to propose that there are common barriers that hinder women’s 
advancement to senior positions, which are reflected in ENGOs. The similarities 
in the ENGOs in terms of the male domination in senior roles and gendered 
working practices in two very different societies suggest that the under-
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representation of women in the ENGO sector is a trans-national and structural 
issue caused by patriarchal and capitalist gender relations that are evident in 
organisational practices of the ENGOs in both countries limiting the career 
chances of women independent of country-specific conditions. Since capitalist 
relations alone do not explain women’s oppression in work, patriarchy needs to 
be included in gender analysis (dual systems theory). Women’s triple workload 
remains invisible as a result of the hegemonic patriarchal assumptions as well as 
capitalist mode of production and the working practices of these organisations 
mirror the ideological and phycological patriarchal relations as well as the material 
relations in society. As a result, women are underrepresented in decision making 
in these organisations. The ENGO sector in both countries seems to mimic the 
corporate world and, in some instances, even appears to be more inflexible. The 
findings of this research could suggest that some non-environmental NGOs could 
be expected to have similar gendered working practices since women seems to 
dominate the low paid employee positions (EurWork 2012) and there are many 
NGOs with small budgets relying on money from various sources. 

The findings of this research are rather disheartening from a feminist 
perspective because they confirm the andocentric nature of the ENGOs at senior 
management level and working practices. In order to increase the number of 
women in decision-making bodies, regardless of organisational context or politics, 
gender equality must be achieved in all aspects of life and gender biases must be 
eliminated. This however seems to require major changes in ways of thinking and 
organising in society, including patriarchal assumptions, the linkages between 
paid and unpaid work and economic and social policies. 
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ÖZ 

Kalkınma yolunda kadının öneminin kavranmasıyla eşanlı 
olarak, son yıllarda pek çok ülke kadının işgücü piyasalarına 
katılımını artırma yönünde çaba sarf etmektedir. Birçok 
Avrupa ülkesi bu alanda başarı kaydederken, çok sayıda Asya 
ülkesi geride kalmıştır. Bu çalışmanın amacı 1990’lardan 
günümüze üç Asya ülkesinde; Hindistan, Güney Kore ve 
Türkiye’de kadın istihdam örüntülerini karşılaştırmak ve 
kadın istihdamının temel belirleyenlerini gün ışığına 
çıkarmaktır. Kadın istihdamı kültürel, ekonomik ve siyasal 
faktörleri içeren geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gereken 
çok boyutlu bir kavram olduğundan, değerlendirme farklı 
ülkelerdeki kültürel, ekonomik ve siyasal faktörler 
çerçevesinde ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kadın İstihdamı, Asya, Karşılıksız 
Çalışma, Enformel İstihdam.  

 

INTRODUCTION 

Female labor market participation has been globally considered one of the 
substantial driving forces for growth and development over the past decades. 
Therefore, a large number of countries make every effort to increase female labor 
force participation. However, certain regions and countries are more successful 
in achieving this goal compared to others. According to the International Labor 
Office (ILO) statistics, the average female employment rate in the world was 46 
percent in 2016. Many European and American countries have achieved higher 
female employment rates than the world average, while various African, Asian 
and Middle East countries have failed to reach the world average in the last 
decades (KILM, 2017). 

The purpose of this study is to compare the patterns of female employment 
in three emerging Asian countries and to discover the main determinants leading 
to success or failure with respect to female labor market participation. Cross-
national comparative studies are scarce in the literature, so this study is one of 
the few studies revealing the determinants affecting female labor and female 
employment patterns through a cross-national comparison. 

This study also addresses gender-based disparities in different labor 
markets. Female employment is a multidimensional concept that should be 
evaluated using a multi-perspective approach. The study thus adopts a broad 
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perspective containing cultural, economic and political factors in different 
nations. Within the scope of the study, three emerging countries in different 
Asian regions including India from South Asia, South Korea from East Asia and 
Turkey from West Asia were selected as sample countries that represent 
employment patterns of the continent. All the selected countries are remarkable 
emerging economies as they are listed among the twenty largest economies in the 
world. However, among the sample countries, the female employment rate only 
in South Korea is above the world average. Despite being among the 20 largest 
economies in the world, India and Turkey failed to achieve high female 
employment rates. This study also investigates why only South Korea succeeded 
in reaching higher participation rates compared to the other two. The study is 
composed of four parts. The first part addresses Indian women who are vast in 
population but scarce in the labor market. The second part investigates “the 
engines” of the South Asian growth, namely, South Korean female labor. The 
third part analyzes Turkish women whose work is largely invisible. The final 
part includes the conclusion and discussion section which summarizes the 
comparison of the three countries and offers policy suggestions. 

1. THE CASE OF INDIA: INDIAN WOMEN, VAST IN POPULATION 
BUT SCARCE IN THE LABOR MARKET 

India has the world’s second-largest labor force and is seen as an impetus 
for the rapid Asian growth in the last decades. The country is the world’s largest 
democracy with a population of more than 1,2 billion people; women comprised 
nearly half (48 percent) of the population in 2016 (WB, 2017a). Despite its rapid 
growth, India has failed to increase women’s presence in the labor force in the 
last decades. Among 144 countries, India ranks 87th on the global gender gap 
index and 136th on the economic participation and opportunity sub index (WEF, 
2016). Female employment rates in India have been low since the 1990s and on 
the decline since the mid-2000s, contrary to the world average (Graph 1). 

Graph.1: Female Employment Rates in India (%) (KILM, 2017) 
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Indian women’s absence from the labor force is associated with social, 
cultural and economic factors. India is a radically patriarchal society with strict 
cultural values. This societal feature of the country has also an impact on 
women’s working lives and manners. Raj (2014: 94) noted that women are not 
considered equal to men with respect to certain facts such as having authority in 
the family, property rights, employment opportunities, and social and security 
aspects. Women thus face difficulties both in the Indian society and economy. 
The strong patriarchal society with deep-rooted sociocultural values hinders 
gender equity and women empowerment in India. 

The patriarchal system puts Indian women at a disadvantage in many 
aspects such as human capital endowments. It goes without saying that human 
capital endowments have substantial effects on women’s labor market 
participation. This situation also affects working manners even if women 
participate in the labor market. Most Indian women are illiterate or low-literate 
(up to primary education) and very few women can benefit from higher levels of 
education (NSS, 2014). Gender gaps in human capital are discernible, especially 
in rural India. Nearly 85 percent of rural women workers and 59 percent of 
urban women workers are illiterate or low-literate (NSS, 2004-05). Large groups 
of women are self-employed in rural and urban areas; however, the rate is higher 
in rural than in urban areas. Self-employment is common among both men and 
women in rural and urban India. Half of the self-employed women work as 
unpaid family workers in urban areas, while three-quarters of the self-employed 
women work as unpaid family workers in rural areas. On the other hand, three-
quarters of the self-employed men work for their own account in rural and urban 
areas. In other words, while women work as unpaid family workers in both 
urban and rural India, men are mostly own-account workers. Indian women are 
largely incapable of moving away from agriculture. The underlying reasons 
include inadequate human capital endowments and domestic responsibilities 
that women have to undertake concurrently (Rustagi, 2010: 1-18). Agriculture is 
the main industry providing employment opportunity to more than half of 
Indian women. In 2012, 59.7 percent of Indian women were employed in 
agriculture, 20.9 percent were employed in industry, and 19.4 percent were 
employed in the service sector (KILM, 2017). 

Some South Asian countries show puzzling trends in female participation 
rates and India is the most prominent for its falling rates in recent years. There 
has been a rapid decline in fertility in India (Bhalla and Kalur, 2011) and a 
considerable improvement in educational attainment in recent decades. 
Additionally, the female labor force participation rate has been falling due to the 
declining number of women working in rural areas (Chaudhary and Verick, 
2014: 2).The number of women workers dropped by 19.6 million from 2004-05 
to 2011-12; the female labor force participation rate dropped by 11.4 percent 
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from 42.6 to 31.2 percent from 1993-94 to 2011-12.This fall occurred mainly in 
rural India (approximately 53 percent) among 15-24 years old women. In other 
words, the fall was primarily caused by the withdrawal of rural women from the 
labor force. Major factors behind the fall include educational attainment, 
socioeconomic status, and household composition and are prevailing especially 
in rural areas. Andres et al. (2017: 32-35) underlined that the stability in family 
income is “indicated by the increasing share of regular wage earners and 
declining share of casual labor in the composition of family labor supply”, 
thereby leading women to prefer not to participate in but to withdraw from the 
labor force. The authors also noted that conventional approaches such as 
education, skills and legal provisions are insufficient for increasing female labor 
force participation. Therefore, social norms that hinder female labor force 
participation is of crucial importance in Indian women’s absence from the labor 
force. Similarly, Sarkar et al. (2017: 21-22) found that the increased income of 
other household members results in lower entry and higher exit probabilities of 
women with respect to labor force participation. The authors also argued that 
women in families with highly educated members are less likely to join the labor 
force, while they are more likely to withdraw from the labor force. Accordingly, 
household income and wealth have significant effects on female labor force 
participation. These two factors account for the decline in female employment 
despite the increasing economic growth in India. A new-born child, the caste 
system and religion are the other determinants of low female labor force 
participation in India (Sarkar et al., 2017: 21-22). 

Marital status is also a significant determinant of female labor force 
participation. Panda (1999) discussed that among Kerala-based women, those 
without children are more likely to participate in the labor market compared to 
married women with young children and the employment rate is higher among 
single women compared to married women. Research on women workers in 
India reported that married women, women with little children, and women in 
households with higher per capita spending are less likely to be in employment. 
More flexible labor markets facilitate higher female participation. The chance of 
being employed in the formal sector increases in more flexible state labor 
markets. Additionally, state infrastructure spending increases female labor force 
participation; women living in states with better access to roads, for example, are 
more likely to be in the labor force (Das et al., 2015: 18-19). Sudarshan and 
Bhattacharya (2009) studied female labor in urban Delhi and suggested that the 
decision to work outside the home is usually a household decision and women’s 
household workload, asymmetric information, and safety concerns are key 
factors that influence their labor market participation. They further noted that 
family and kinship structures play an important role in determining women’s 
work-life choices. To put it briefly, caste, religion, and marital status are the 
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other parameters that restrict women’s mobility and access to wage employment 
in the formal labor market in India. These factors along with less human capital 
endowment give rise to non-wage employment of women or women’s exclusion 
from the labor market in India (Chaudhary and Verick, 2014; Thomas, 2012; 
Das, 2006; Sethuraman, 1998; Ghosh, 2009; Desai and Jain, 1994). 

In keeping with the dominant patriarchal structure, household chores and 
reproduction are considered to be female responsibilities in India. Female labor 
is generally invisible in national statistics due to the unpaid nature of women’s 
work. Additionally, the type of job that women can undertake depends on the 
decision of male family members. Women cannot decide to work by herself 
(Chaudhary and Verick, 2014: 16). An analysis of National Sample Survey 
(NSS) data indicated that supply and demand factors cause important constraints 
on female labor force participation in India. Accordingly, many Indian women 
want not simply to work but to have a regular job. Moreover, women do not 
look for jobs due to the great discrimination in the labor market. Indian women 
tend to leave the labor market when they marry. Lastly, many women lack the 
skills for the work they want to have (Fletcher et al., 2017: 19).  

Informal employment is the other significant characteristic of female 
employment in India. It is asserted that a majority (94 percent) of women are 
engaged in the informal sector; among them, 20 percent work in urban centers. 
In other words, employment opportunities for Indian women are often low-paid 
and informal. Women generally have to work 5-8 hours unpaid to help other 
family members apart from 7-8 hours of domestic work including child care. 
Most women workers are deprived of training. Women workers in India do not 
have an option to work or not to work due to their financial challenges. 
Therefore, women workers in the informal sector can be considered the poorest 
among the poor as they are uneducated and weak (Geetika et al., 2011: 534-537). 
Gender discrimination is also common in the informal sector in India while it is 
almost absent in the formal sector. Dominant female work patterns such as 
unpaid work and self-employment boost informal employment in India (Sharma, 
2012: 35).  

Despite the various measures of the Indian government, there is still a 
gender pay gap. However, it should be noted that the government measures were 
formerly announced; thus, they are old-dated and inadequate to keep up with the 
altered status of women (Varkkey et al., 2017: 3). The gender pay gap in India is 
more than 40 percent, which is two times higher than in G20 countries (ILO et 
al, 2016). The gender pay gap has narrowed from 1983 to 2000 but still high for 
illiterates and people with secondary education; the gap is higher for white-collar 
workers compared to blue-collar workers (Bhattacharjee et al., 2015). Sengupta 
and Das (2014) argued that caste and religion affect the gender pay gap in India. 



H. Işıl ALKAN Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 484-502 

490 
 

They further noted that the gap declined from 1993 to 2000, it is more common 
among Muslim women compared to Hindu women, and the gap varies among 
certain castes. There are also significant wage differentials between rural and 
urban women in India. According to the NSS data, the wage differentials have 
not narrowed but widened since the 1990s. However, wage differentials are less 
dramatic for men compared to women. Rural women are the most 
disadvantaged worker group in India. This situation points to the urgent need for 
government policies to improve rural women’s earnings and reduce gender 
inequality (Sharma and Saha, 2015). 

2. THE CASE OF SOUTH KOREA: SOUTH KOREAN WOMEN, “THE 
ENGINES” OF THE SOUTH ASIAN GROWTH 

South Korea has achieved an incredible economic growth in the last 
decades. Despite the spectacular growth, the female employment rate in South 
Korea was below the OECD average (59.4 percent) in 2016 (OECD, 2017). 
Among 144 countries, South Korea ranks 116th on the global gender gap index 
and 123rd on the economic participation and opportunity sub index (WEF, 2016). 
However, there has been a limited upward trend in the female employment rate 
since the 1990s as it is seen in Graph 2.  

Graph.2: Female Employment Rates in South Korea (KILM, 2017) 

 

Women contribute a lot to the nation’s success as they are considered “the 
engines” of South Korean economic development. The main reason for this 
consideration is the “cheap” feature of female labor. The abundance of cheap 
labor is a comparative advantage of South Korea in the world trade system. 
Large quantities of low-wage and unskilled labor that mainly belong to women 
have facilitated the South Korean success in export since the 1960s. The 
development strategy of the country significantly increased female participation 
in the national economy between 1963 and 1990; thus, the number of women 
workers increased fourteen times. In other words, the labor-intensive 
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characteristics of the export sector boosted female employment through the 
employment of “cheap” labor. In line with the rapid increase in the number of 
female laborers, female manufacturing industries have emerged in South Korea, 
where women constitute more than half of the workers. The primary female 
manufacturing industries in South Korea include textile and cloth 
manufacturing, rubber and plastics, electronic goods, shoe manufacturing, and 
pottery (Park, 1993: 131-132). 

Low wages and poor working conditions of women workers are the 
distinguishing features of the South Korean labor market, especially after the 
1997 economic crisis. Cho and Lee (2015: 12428-12429) asserted that the South 
Korean labor market has a dual structure; thus, it can be stratified into two 
distinct markets. The first is the primary (core) labor market that consists of “jobs 
and workplaces characterized by high wages, good working conditions, stable 
employment, good opportunities for human capital accumulation, promotion 
and promotion opportunities, reasonable compensations for the strength of the 
commitment to work, etc.” The second is the secondary (peripheral) labor 
market that includes “jobs and workplaces characterized by low wages, poor 
working conditions, the risk of dismissal and unemployment, lack of on-site 
training opportunities, the lack of promotion opportunities, arbitrary 
compensation schemes, etc.” The authors reported that the number and rate of 
women are higher in the peripheral labor market, unlike in the core labor 
market. Additionally, the rate of irregular workers among female workers was 
approximately 1.5 times higher than the rate of those among male workers. Park 
(2016: 25-33) highlighted that occupational sex segregation and less human 
capital cause gender differences in earnings in South Korea. Historically, women 
are less educated than men despite the recent progress in the education levels of 
women. Women are employed in low-paid and low-qualified jobs; on the 
contrary, men have monopolized high paid jobs such as professionals and 
managerial occupations. To put it briefly, the occupations of Korean men and 
women are in different fields. While women mostly have jobs like teachers, 
nurses, secretaries, and retail sales representatives, men have jobs like doctors, 
lawyers, engineers, and scientists. The cultural climate in South Korea has 
remained deeply conservative and traditional despite the modernized appearance 
of social institutions. Thus, the patriarchal structure of the South Korean society 
leads to the marginalization and exploitation of women (Park, 2016). 

It is worth noting that that the patriarchal structure of the South Korean 
society is based on Confucianism that has historically been a significant and 
influential philosophy mainly in southeastern Asia. In Confucianism, women are 
accorded an inferior status. In the South Korean society, patriarchy is equated 
with Confucianism that has adverse effects on women (Hoboush, 2003: 279). 
The patriarchal system has been established in South Korea for more than two 
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millennia. The rigid gender roles accord men a public status while women are 
deemed worthy of domestic responsibilities. Married women’s obedience to their 
husband’s parents is deemed necessary within the Confucian patriarchal family 
(Park and Cho, 1995: 118-125). Kong (2017) highlighted that the increase in 
women’s education and labor participation outside home transformed the 
traditional extended family into the nuclear family; thus, women secured more 
control over family decisions as they became aware of such concepts as equal 
rights between genders, educational opportunity, social participation, and family 
values. The author further noted, however, that each individual woman did not 
necessarily obtain the actual power over her partner at home. In short, Korean 
women are today not as suppressed by Confucian thought as in the past; 
however, traditions still influence working women’s experiences of reconciling 
paid and unpaid work. Despite the efforts of new governments, state policies are 
still gendered (Sung, 2003: 356).  

The female labor participation rate forms a typical M-shaped curve in 
South Korea. The labor participation rate of South Korean women is higher in 
their early 20s; however, due to marriage or childbirth, the rate drops remarkably 
in their late 20s and early 30s. Child-rearing is a serious obstacle for highly 
educated women and prevents female workers from continuing in the labor 
market (Kim et al., 2016: 1) Marriage and having children lead to a decrease in 
female labor market participation. Lee et al. (2008: 138-154) found that married 
women show a lesser tendency to participate in the labor market compared to 
single women. They suggested that husband’s occupation and women’s age are 
influential in women’s labor force participation. The lower labor force 
participation of young married women can be explained by demand factors, 
while the relatively higher labor force participation rates among the middle-aged 
married women can be explained by supply factors. Chun and Oh (2002: 631) 
asserted that Korean families prefer sons to daughters and having children leads 
to a decline of 27.5 percent in married Korean women’s labor force participation. 

The service sector is the primary sector in which South Korean women are 
employed. 80 percent of women were employed in the service sector in 2013. 
The industry is the secondary sector with a female share of nearly 14 percent, 
while the agricultural sector plays a very limited role in female employment with 
a female share of 6 percent in 2013 (KILM, 2017). The temporary employment 
of women is common in South Korea as women account for 52 percent of the 
temporary employment (ILO, 2016). 

Gender pay gaps in South Korea are remarkable at over 30 percent at the 
median (ILO et al, 2016). Seguino (1997: 103) pointed out that the strong 
demand for female labor did not narrow the female-male wage gap. Employment 
discrimination leads to the segregation of women into specific industries such as 
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export manufacturing (Seguino, 1997). Park (2016) noted that the gender pay 
gap in South Korea is quite higher compared to developed nations and the 
gender pay gap in 2013 (36.6 percent) is almost as high as the gender pay gap in 
the United States forty years ago. Tromp (2016) also points to a “glass ceiling” 
effect in South Korea, where the gender wage gap widens at the upper end of the 
wage distribution. 

3. THE CASE OF TURKEY: TURKISH WOMEN, INVISIBLE WORKERS 

Turkey is the 17th biggest economy in the world but has failed to integrate 
its large female population into the labor market (WB, 2017b). Among 144 
countries, Turkey ranks 130thon the global gender gap index and 129th on the 
economic participation and opportunity sub index (WEF, 2016). Considering the 
total female employment to population ratio, only one-quarter of Turkish 
women is employed (Graph 3). Although there has been an upward trend in 
female labor market participation almost all over the world, Turkey has failed to 
achieve a similar progress and the ratio decreased as against that in 1991. 

Graph.3: Female Employment Rates in Turkey (%) (KILM, 2017) 

 

The failure in female employment in Turkey is substantially based on 
certain economic, social and cultural factors. First, export-oriented growth 
policies failed to make a positive change in Turkey’s capacity for employment 
creation, thereby leading to a decline in the employment rate after the 1980s. 
Especially, after 1989, there was a dramatic drop in the employment rate 
(Onaran, 2003). The small scale of foreign investments restricted the demand for 
female labor. Additionally, neoliberal policies caused agricultural dissolution, 
thereby leading to a decline in the total population employed in agriculture. To 
put it differently, product supports and subsidies for farmers were cut off; price 
support policies were abandoned. Additionally, the cultivation area of various 
agricultural products was limited. These practices gave rise to a drop in the 
agricultural employment and in the employment of women mainly employed in 
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agriculture until the mid-2000s in Turkey. Thus, with the decline in agricultural 
employment, many women were pushed out of the labor market. Due to 
inadequate employment opportunities in other sectors, female labor mainly 
involved in agriculture (and with low human capital endowments) could not be 
absorbed in the labor market, thereby unavoidably excluding women from the 
labor market. The patriarchal structure of the society imposed the household 
burden largely on women and restricted women to household chores, thereby 
depriving women of educational opportunities and hindering women’s entry into 
working life (Toksöz, 2007: 2-28). 

The modernization process generally contributes to a U-shaped trend in 
female employment in the world. To further clarify, as the economy shifts away 
from agriculture, female employment declines at first. On the other hand, with 
the increase in female education level and employment opportunities during the 
economic progress, female labor force participation increases. However, unlike 
many countries, Turkey failed to achieve this trend. Female employment has 
been on a constant downward trend and unable to show an upward trend for 
decades. Therefore, a vast majority of women in the continuously growing 
country have been excluded from the labor market and full-time housewifery has 
become the most common female occupation (İlkkaracan-Ajas, 2012: 203). 

A sector-based analysis of female employment in Turkey shows that more 
than half of the women are employed in the service sector with a share of 55 
percent in 2016. Agriculture ranks second with a share of 29 percent while 
industry ranks third with a share of 16 percent. Women are generally employed 
in the wholesale and retail trade sector, the education sector, and social services 
sector (TURKSTAT, 2017a). There are three types of female employment in 
Turkey. First, women work as unpaid family workers in the agriculture sector in 
rural areas. Second, low-educated women work in low paid and labor-intensive 
jobs in informal ways. Third, highly-educated women work in formal ways 
(Özkaplan, 2010). Regrettably, employed women are majorly included in the 
first two groups. Accordingly, education level is a significant determinant of 
female employment in Turkey. Low employment rates are common among low-
educated women. The employment rate is 15 percent for illiterate women, 27 
percent for women with primary education, and 71 percent for women with 
higher education (TURKSTAT, 2017a). 

In addition to education level, the dominant patriarchal society is another 
chief determinant of female labor force participation in Turkey. Due to the 
patriarchal structure, the responsibility for childcare and household chores are 
mainly attributed to women; thus, women face challenges with labor market 
participation. According to the research of Turkish Statistics Statistical Institute, 
55 percent of women not engaged in the labor force reported household chores 
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as the main reason for their absence from the labor force (TURKSTAT, 2017b). 
The patriarchal mindset limits women’s employment opportunities in certain 
sectors. For example, industrial regions in Anatolia are largely considered to be 
male-specific workplaces and women employment is unwarrantable there. 
Women themselves even do not prefer to work in these regions. In short, 
working in these regions is regarded as a last resort to finding a job (Toksöz, 
2012). 

There are varied determinants of female labor force participation in 
Turkey. Schooling, age, marital status, and the number of children were reported 
to be the main determinants of female labor force participation in Turkey 
(Dayıoğlu and Kırdar, 2010). Sociocultural factors such as the influence of 
patriarchal society and traditional responsibilities of women, lack of child care 
services, urbanization, and inadequate job opportunities are other important 
determinants affecting labor force participation of Turkish women (DPT-WB, 
2009). The lack of affordable care and social services, informality, unpaid female 
work, violence against women, early marriage, early school leaving, the negative 
portrayal of women, and gender stereotyping give rise to low female labor 
participation in Turkey (Kağnıcıoğlu, 2017) 

Another specific feature of female employment in Turkey is informal 
employment. The informal employment rate is remarkably higher among 
women compared to men. In 2016, 44 percent of women were employed 
informally, while the rate was 29 percent for men (TURKSTAT, 2017a). 
Informal female employment is more frequent in rural areas; 85 percent of 
women in rural areas and 29 percent of women in urban areas are employed 
informally (TURKSTAT, 2017a). The employment status of women in rural 
areas is often an unpaid family laborer in agriculture; thus, informal employment 
is more common in rural areas.  

Flexible work is another factor contributing to women’s informal 
employment. Flexible work is widespread among women due to inadequate 
employment opportunities, unemployment, and caregiving and household 
responsibilities. Therefore, part-time work, on-call work and home-based work 
has become proper employment opportunities for women as these kinds of work 
help women to reconcile their household responsibilities with working life 
(KEIG, 2013: 27-28). Home-based work is common in Turkey due to low costs. 
Industries choose this type of work to find cheap labor force. Especially the 
garment industry tends to use home-based work. The garment industry has been 
reported to be the export champion of Turkish industry since the early 1980s and 
is heavily based on home-based work with precarious and subcontracted working 
conditions. Formal jobs with social security, annual bonus payments and 
pension rights for women are less common as opposed to more common 
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informal jobs in factories. Atelier work and home-based piecework jobs of 
vulnerable nature are widely demanded (Dedeoğlu, 2008: 2-25). 

Gender-based wage discrimination is another characteristic of Turkish 
labor market. Women’s earnings are considerably lower than men’s earnings. 
Wage discrimination is common in all sectors excluding the public sector. Kara 
(2006) reported that the rate of wage discrimination is 30 percent for all workers. 
İlkkaracan and Selim (2007) asserted that the women workers’ wages are equal 
to nearly 70 percent of men’s wages in the manufacturing sector. The average 
gender wage gap was reported to be about 25.2 percent in favor of men for the 
salaried population in Turkey (Cudeville and Gurbuzer, 2007). 

4. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Female labor force participation is a multidimensional phenomenon 
varying across regions and countries. The present study showed that the three 
Asian countries are under the influence of strong patriarchy and the 
abovementioned sociocultural determinants reduce female employment to a 
great extent. While the degree of patriarchy varies across nations, patriarchy 
seems to be a common and powerful determinant of female employment in the 
analyzed countries. Patriarchy restricts female education opportunities, thereby 
reducing their human capital endowment that is necessary for labor market 
participation. It also limits female employment opportunities by dividing jobs 
into two categories, namely jobs available for women and jobs available for men. 
Patriarchy regards women as the family members primarily responsible for 
household chores and caregiving, thereby increasing their burden and hindering 
their entry into the labor force. It also increases informal employment, especially 
for women. The macroeconomic structure of Turkey is the other important 
determinant of female labor force participation, like in all countries. In this 
regard, India and Turkey are more disadvantageous than South Korea. Due to 
the export-oriented development strategy that has been followed since the 1960s, 
labor-intensive jobs appropriate for women have increased in South Korea, 
thereby boosting the demand for women’s “cheap” labor. On the other hand, the 
same development strategy that has also been followed in different ways in the 
other two countries has not been that successful in increasing employment 
opportunities for women. The other common factors reducing female 
employment in the three countries include marriage, low human capital, and 
gender-based discrimination. However, caste and religion are the determinants 
peculiar to India. 

Women are doomed to low-paid and irregular jobs; informal employment 
is a reality for female employment in all countries. India is the most prominent 
of the three countries in terms of informal female employment. A number of 
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measures that help to increase invulnerable female employment in the three 
countries are briefly as follows: Raising public awareness of gender equity and 
female employment, increasing women’s human capital endowment (through 
investment in upskilling and training), offering economic incentives for women 
entrepreneurs such as available credit, adopting the system of female 
employment quotas both in the public and private sectors, eliminating 
discriminatory practices in working life, increasing the number of institutions 
providing care services, and adopting women’s quotas in politics. Additionally, 
due to the redundant rural population in India, policies targeting the 
acceptability of female employment in rural areas should be promoted. In other 
words, employment opportunities desirable both for women and their families 
should be opened up. The large share of women in informal employment should 
be reduced. Governments should be the strict followers of women’s informal 
employment which is common in all three countries. Job opportunities for 
women should be increased. These steps can help to raise the visibility of women 
in the economy. Otherwise, it would be impossible to maintain gender equity in 
the economic field for Asian women who constitute a large part of global women 
population.  
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KARL MARX: İLKSEL BİRİKİM VE BONAPARTİZM 

KARL MARX: PREVIOUS ACCUMULATION AND 
BONAPARTISM 

Erol SUBAŞİ∗ 

ÖZ 

Marx’ın kapitalizm analizi çoğunlukla zor süreçlerini hesaba 
katmadığı için eleştirilmiştir. Bu bakımdan Marx’ın 
kapitalizm kavramsallaştırması sanayinin ilerlemesi ve 
kapitalist ilişkilerin yaygınlaşması ile insanlığın savaşlardan 
kurtulacağına dair bir inanç ortaya koyan “endüstriyel toplum 
tezi” ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada birbiriyle ilişkili üç 
argümandan söz edilebilir. Birincisi zorun kapitalizmdeki rolü 
ile ilgili kafa karışıklığının büyük oranda Marx’ın yönteminin 
tam olarak anlaşılamamasından ileri geldiğidir. Marx, 
analizini soyut modellerden ya da mekanizmalardan ampirik 
gözlemlere çevirdiğinde kapitalizmin zor olmadan varlığını 
sürdüremeyeceğini göstermiştir. İkincisi, kapitalist üretim 
ilişkilerinin ekonomist olmayan ampirik ve sosyo-politik bir 
okumasının kapitalizme içkin zor boyutunu ifşa etmede önemli 
bir rol oynayabileceğidir. Kapital’de yer alan ilksel birikim 
kavramı ile 18 Brumaire’in merkezi kavramı olan Bonapartizm, 
liberal toplumsal düzenin salt ekonomi içinden ekonomi 
tarafından üretilmediğini gözler önüne sermektedir. 
Üçüncüsü, bir kapitalist toplumsal formasyon, ekonomik, 
politik, sosyal, ideolojik, kültürel vb. uğrakların karmaşık 
etkileşimi yoluyla oluşturulmaktadır. Bu süreçler zor-bağımsız 
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olmak bir yana zorun muhtelif derecelerde kurucu bir rol 
üstlendiği toplumsal ilişkiler bütününü ifade etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Zor, İlksel Birikim, 
Bonapartizm. 

ABSTRACT 

Marx’s analysis of capitalism is criticized for not taking the 
processes of the coercion into consideration. In this regard, 
Marx’s account of capitalism is associated with the “thesis of 
industrial society” according to which the rise of industry and 
the propagation of capitalistic relations would end the wars 
and bring peace to the Humanity. The study has three 
interrelated arguments. First is that the confusion about the 
role of coercion in Marx’s thought results from the 
misunderstanding of the Marx’s method. When Marx moves 
from the abstract models or mechanisms into the empirical 
facts, he shows that capitalism cannot exist without coercion. 
Second is that a non-economist, socio-political and empirical 
(re)reading of capitalism would reveal the dimension of 
coercion which is inherent to capitalism. The concepts of 
previous accumulation in Capital and Bonapartism in 18 

Brumaire reveal that the liberal social order is not reproduced 
merely by and within the economic domain. Third, a capitalist 
social formation is created by the complex interaction of 
economic, political, social, ideological, cultural moments. 
These processes, being far from coercion-free, represent a total 
sum of relations in which coercion plays, in various degrees, a 
constituent role.  

Keywords: Capitalism, Coercion, Previous Accumulation, 
Bonapartism. 

GİRİŞ 

Kapitalizm ile zor ve savaş arasındaki ilişki genel olarak dışsal bir ilişki 
olarak görülür. Artık değerin -feodalizmde olduğu gibi- zor yolu ile değil; 
sözleşme ve gönüllü mübadeleye dayalı olarak ve piyasa dolayımıyla elde edilmesi 
kapitalizmin ekseriyetle barışçıl bir üretim tarzı olduğuna kanıt olarak gösterilir. 
Mann (1984: 25)’ın “barışçıl kapitalizmin iyimserci teorisi” dediği ve köklerini 19. 
yüzyıl sosyolojisinde bulan yaklaşım büyük oranda sanayi kapitalizminin 
yayılması ile militarizmin, savaşların ve zorun insanlığın ufkundan kaybolacağına 
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dair inançtan beslenmektedir. Örneğin Durkheim endüstri toplumunun aşamalı 
olarak militarist toplumun yerini alacağına inanıyordu (Shaw, 1984: 4). Bu 
inancın liberal felsefi temelleri Kant (1991)’ın “Ebedi Barış” düşüncesinde 
bulunabilir. Kant (1991)’a göre kapitalist mübadele ilişkilerinin küresel çapta 
gelişimiyle savaşlar “nihai” olarak insanlığın gündeminden çıkacaktır.  

Bu noktada bir uyarı yaparak bu varsayımların salt liberaller tarafından değil 
-bizzat Marx’ın da dâhil olduğu- kimi Marksistler tarafından da paylaşıldığı 
söylenmelidir. Giddens (1985: 26)’a göre liberal ve Marksist okullar 
endüstrileşmeyi, ulus ötesi karşılıklı ekonomik ilişkiler neticesinde küresel ölçekte 
ulus-devletleri bütünleştiren “esas itibariyle barışçıl bir güç” olarak görürler. 
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse sosyoloji disiplinindeki iki önemli akım 
“fonksiyonel liberalizm” ve Marksizm endüstriyel toplum tüm potansiyelini 
gerçekleştirdiğinde savaşların yok olacağına dair “endüstriyel toplum tezini” 
paylaşırlar (Ashworth ve Dandeker, 1987: 2). 

Yine örneğin Mann (1987: 55), 19. yüzyıl sosyoloji geleneği içinde liberal ve 
Marksistlerin geleceğin “barışçıl ve ulusötesi” olacağı şeklindeki inancı 
paylaştıklarını söyler. Yeni modern-kapitalist toplum, kendinden önceki “feodal, 
teokratik ya da militarist” toplumlardan farklı olarak içinde fiziki zorun 
anlamsızlaştığı, yağmanın yerini kârın aldığı, artı değerin salt “ekonomik 
araçlarla” elde edildiği, bilimin yol göstericiliğinde ilerleyen esas itibariyle 
endüstriyel bir toplum olacaktır. (Mann, 1987: 55). Öyle ki Mann (1987), söz 
konusu barışçıl gelecek beklentisini paylaşmaları dolayısıyla liberal ve 
Marksistleri bir arada “liberal-Marksist okul” olarak adlandırırken karşılarına 
savaşın gelecekte de önemini koruyacağını düşünen “militarist okul”u yerleştirir. 
Marksizme yöneltilen başka bir eleştiri de Marx ve Marksistlerin savaş konusuna 
karşı genel olarak kayıtsız kalmış olmalarıdır. 1960 ve 1970’ler boyunca 
akademide oldukça etkili olan Marksist yaklaşımlar, “kapitalist devlet” üzerine 
sayısız kitap ve makalenin üretilmesine vesile olmalarına rağmen kapitalist 
devletin en önemli veçhelerinden biri olan savaş ve savaşa hazırlık konusunda 
sessiz kalmıştır (Mann, 1984: 27–28).  

Marx ve Marksistlerin kapitalizm çözümlemelerinde zor ve savaşın 
yeterince yer bulmadığı eleştirisi büyük oranda yerindedir. Yine de Marx’ın 
kapitalizmi tamamıyla zor ve savaş dışı olarak gördüğü eleştirisi sorgulanmaya 
muhtaçtır. Marx, muhtelif yerlerde kapitalizme içkin zor ve şiddet süreçlerini ifşa 
etmeyi bilmiştir. Aşağıda Marx’ın kapitalizmi tamamıyla zor dışı görmediğinin 
örnekleri ortaya konacaktır. Marx’ın kapitalizm analizinin zordan arındırılmış 
olarak görünmesinin nedeni Marx’ın yönteminde bulunabilir. Marx’ın yöntemi 
ampirisist ve tümevarımcı değildir. Marx, tikel ampirik gözlemlerden tümellere 
ulaşmaya çalışmaz. Onun yaptığı şey doğrudan gözlemlenemeyen, muhtelif 
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ampirik görüngülere yol açan altta yatan bir mekanizmalar bütünü olarak 
kapitalizmin soyut model olarak inşasıdır. Aksi durumda zor momentlerinin 
ampirik gözlemlerinden tümevarımcı bir şekilde kapitalizme ulaşmak mümkün 
olmazdı. Oysa Marx analizini soyut modellerden ampirik görüngülere doğru 
çevirdiğinde cebri uygulamaları açık bir şekilde gözler önüne sermiştir. 

Bu çalışmadaki ana argüman kapitalizmin hiper soyut, formalist ve 
ekonomist okumalarına karşı ampirik (ama ampirisist değil) ve sosyo-politik 
okumalarının kapitalizme içkin zor momentlerini ifşa edebileceği yönündedir. 
Nitekim, Marx’ın kendisinde kapitalizmin cebri boyutu açık bir şekilde 
bulunabilir. Kapitalizm hiçbir zaman kendi içine kapalı, kendi kendine referansla 
işleyen ve salt kendi kendine referansla yeniden üretilebilen bir yapı olmadı. 
Kapitalizm ancak daha geniş sosyo-politik ilişkiler bağlamında oluşabilir ve 
kendini yeniden üretebilir. Bu bakımdan iktisadi ilişkilerin toplumsal, siyasal ve 
kültürel olanlarla kurduğu karmaşık ve karşılıklı eklemlenme göz önünde 
bulundurulmalıdır. Salt iktisadi ilişkilerden türetilen ve ona indirgenen kapitalizm 
teorisi ekseriyetle barışçıl görünmek zorunda kalacaktır.  

Bu çalışmada Marx’ın kapitalizmde zor meselesini nasıl ele aldığına dair bir 
soruşturma yürütülecek. Birinci bölümde Marx’ın zor ve sermaye arasındaki 
bağlantıyı en açık şekilde ortaya koyan ilksel birikim kavramı ele alınacak. İkinci 
bölümde Bonapartizm kavramı aracılığıyla toplumsal düzenin zor yolu ile 
yeniden düzenlenmesi özellikle sosyo-politik mücadelelerin bir yansıması olarak 
değerlendirilecektir.  

1. ZOR VE SERMAYE BİRİKİMİ: İLKSEL BİRİKİM 

Marx, Hegelci çerçeve içinde devlet, sivil toplum ve hukuk alanında 
düşünmenin toplumun bütünsel gerçekliğini anlamak için yetmeyeceği fikrinden 
hareketle ve Engels aracılığıyla ekonomi-politik üzerine çalışmaya başladı. 
Böylece, siyasal ve toplumsal olana olan ilgisine bir de ekonomik olan eklendi. 
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın 1859 Önsöz’ünde şöyle diyordu: 

Araştırmalarım, devlet biçimleri kadar hukuki ilişkilerin de ne 
kendilerinden, ne de iddia edildiği gibi insan zihninin genel 
evriminden anlaşılamayacağı, tam tersine, bu ilişkilerin 
köklerinin, Hegel’in 18. Yüzyıl İngiliz ve Fransız düşünürlerinin 
örneğine uyarak “sivil toplum” adı altında topladığı maddi varlık 
koşullarında buldukları, ve sivil toplumun anatomisinin de, 
ekonomi politiğin içinde aranması gerektiği sonucuna ulaştı 
(Marx, y.y: 25). 

İzleyen süreçte Marx, bir burjuva disiplini olarak gördüğü ekonomi-politiğin 
kapsamlı bir eleştirisine girişti. Amacı, ekonomi-politiğin temel varsayımlarını- 
kimilerini kabul ederek- felsefi, ekonomik ve sosyolojik düzeyde çürütmekti. Bu 
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çalışma açısından Marx’ın ekonomi politik eleştirisinin nirengi noktasını modern 
kapitalizmin ortaya çıkış sürecini salt ekonomik alanda, ekonominin varsayılan 
“yasalarına” göre gerçekleşen, piyasa ilişkilerinin dolayımsız sonucu, doğal, 
kendiliğinden, evrimsel, teknik, teleolojik, barışçıl ya da apolitik bir süreç olarak 
değil; tersine toplumsal bütünlüğün, ideolojik, ekonomik, hukuki, politik, 
toplumsal olarak farklı momentlerini yatay kesen, doğal ya da kendiliğinden 
olmayıp, sosyo-politik iktidar ilişkilerinin devlet dolayımıyla, cebir, tahakküm ve 
zor içeren politik müdahaleler yoluyla kurulduğu ve ertesinde de zor süreçlerinin 
hiçbir şekilde tam anlamıyla sahneden kaybolmadığı argümanı oluşturacaktır. 

Zorun birikim sürecine içkin olarak değerlendirilmesi Marksizmin salt 
ekonomist okumalarına karşı önem arz etmektedir. Klasik ekonomi politik ve 
ekonomist Marksizm yorumları temel bir çıkarımda buluşurlar: Ekonomi, kendi 
içsel yasalarına göre ideolojik, politik vb. süreçlerden bağımsız olarak 
işlemektedir. Esasında Marx’ın ve Engels’in yazılarında da bu yorumları haklı 
çıkaracak ifadelere rastlamak mümkündür. Tüm toplumsal örüntülerin ekonomik 
alt yapı ilişkilerinin basit birer yansıması olduğu şeklinde özetlenebilecek “alt 
yapı- üst yapı” modeli Alman İdeolojisi’nde, Felsefenin Sefaleti’nde, Ekonomi Politiğin 
Eleştirisine Katkı’nın Önsöz’ünde, Kapital’in üçüncü cildinde, Anti-Dühring’in ikinci 
bölümünde ve Engels’in kimi mektuplarında bulunabilir. Bu temalar daha sonra 
İkinci Enternasyonal’de basit bir ekonomizme dönüştü. Böylesi bir ekonomik 
belirlenimcilik kabaca ekonomik alanın kendi kendine yeterli olduğu, kendi içsel 
yasaları uyarınca kendi kendini yeniden ürettiği ve toplumsal dönüşümün yegane 
belirleyici faktörü olduğunu ima eder (Jessop, 1982: 9–11). Aşağıda Marx’ın ilksel 
birikim kavramının toplumsal bütünün salt ekonomik momente 
indirgenemeyeceğini gösterdiğini, kapitalist toplumsallaşmanın ekonomik, 
politik, ideolojik, hukuki vb. momentler arasındaki olumsal eklemlenmeler ve 
karmaşık etkileşim, uyarlanma ve eşleşmeler ile anlaşılabileceği ileri sürülecektir. 

Marx’ın Kapital’de ele aldığı en ayrıksı temalardan biri ilksel birikim oldu. 
Zira Kapital’in geri kalanı KÜT’ün özgül içsel eğilimlerine ayrılmış görünüyordu. 
İlksel birikim ise bu yaklaşım ile çelişecek şekilde görünürde ekonomi-dışı ya da 
öncesi- bir olgu olarak ele alınmıştı. Öncelikle bu bölüm ve çalışmanın bütünü ile 
ilgili önemli içerimleri olan bir çeviri meselesini açıklığa kavuşturarak işe 
başlayabiliriz. Marx, Adam Smith’in “stoğun birikimi, [Stok Smithçi 
terminolojide sermaye anlamına gelmektedir.] doğal olarak iş bölümünden önce 
[previous] olmalıdır”1 cümlesindeki “previous” kelimesini Almanca’ya 
“ursprüngliche” [asıl, orijinal, başlangıç] olarak çevirdi. Bu daha sonra Marx’ın 
İngilizce tercümanları tarafından İngilizceye “primitive” olarak çevrildi. Böylelikle 

                                                 
1 Metnin İngilizce orjinali şu şekildedir: “the accumulation of stock must, in the nature of things, 
be previous to the division of labour…” (Smith, 1976: 277). 
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İngilizcedeki previous [önceki, evvelki] kelimesi Almanca dolayımıyla İngilizce’ye 
primitive [ilkel] olarak geri döndü(Perelman, 2000: 25). İngilizcede çoğunlukla 
primitive olarak kullanılmakla birlikte original [asıl, orijinal] ya da previous olarak; 
Türkçede de çoğunlukla İngilizce primitive accumulation’dan doğrudan çevrilerek 
ilkel birikim olarak kullanıldı. Böylesi bir değişikliğin çok bir anlamı olmadığı 
düşünülebilir. Oysa iki kelimenin teorik çağrışımları bir hayli farklıdır. Primitive 
ya da kimi zaman Türkçe’de kullanıldığı haliyle ilkel kelimesi kapitalizm öncesi, 
mitik bir döneme göndermede bulunur, feodalizmden kapitalizme geçişte olup 
bitmiş, belirli bir döneme özgü, tek seferlik bir olgu olarak görülür ve bu şiddet 
dolu dönemin artık geride kaldığını, birikim sürecinin tüm zor süreçlerini 
dışlayarak barışçıl bir şekilde sürüp gittiğini ilan ederken previous ya da ilksel 
şeklindeki kullanım zorun önemli bir parçası olduğu kapitalist birikim sürecinin, 
tek seferlik ve tek yerlik bir olgu olmadığını, zorun KÜT’e içkin ve sürekli olduğuna 
dair yoruma açık kapı bırakır. Burada önerilen de kavramın tarihsel, toplumsal ve 
uzamsal sürekliliğine vurgu yapacak şekilde ilksel birikim olarak çevrilmesi 
gerektiğidir (Neocleous, 2014: 83). 

Bütün ekonomi-politiğin en temel sorularından ve başlangıç noktalarından 
biri servetin kaynağı, insanların nasıl olup da mülk, birikim sahibi ve mülksüz, 
yoksul olarak ayrıştıklarıdır. “Klasik ekonomi-politikçilerin” ortaya koyduğu 
şekliyle mülkiyet, zenginlik ve birikimin kaynağı “çocuk kitaplarına özgü” 
“masallardan” ve “safsatalardan” ibarettir. “İlk günahın teolojide oynadığı rolün 
aşağı yukarı aynısını, ekonomi politikte ilk birikim oynar”(Marx, 2011: 686). Klasik 
ekonomi politikçiler belki de hiç yaşanmamış mitik bir geçmişe referansla 
mülkiyet eşitsizliğinin kökenleri ile ilgili olarak şöyle bir “hikâye” anlatırlar: 

Evvel zaman içinde, bir tarafta çalışkan, akıllı ve her şeyden önce 
de tutumlu bir seçkinler grubu, diğer tarafta tembel, ellerine 
geçen her şeyi ve daha fazlasını har vurup harman savuran bir 
serseriler grubu vardı…Böylece, birinciler zenginlik biriktirdi ve 
ikincilerin elinde sonunda kendi derilerinden başka satacakları 
bir şey kalmadı. Ve olanca çalışmalarına rağmen, hala 
kendilerinden başka satacakları hiçbir şeyleri olmayan büyük 
kitlenin yoksulluğu ve çalışmayı çoktan bırakmış azınlığın buna 
rağmen sürekli büyüyen zenginliği işte bu ilk günahla başlar 
(Marx, 2011: 686). 

Ekonomi-politiğin bu naif,  “saf” ve “temiz” anlatısının aksine diye ekler 
Marx (2011: 687): 

Gerçek tarihte, en önemli rolü fethin, boyunduruk altına 
almanın, soygun için insan öldürmenin, kısacası zorun oynadığı 
bilinir… Gerçekte, ilk birikim yöntemleri her şey olabilir, ama 
saf ve temiz olmadıkları kesindir. 
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Marx’a göre “sözde ilksel birikimin” sırrı çalışkan ya da tembel insanların 
varlığında değil; üreticileri üretim araçlarından ayıran cebri tarihsel operasyonda 
yatmaktadır. 15. yüzyıldan itibaren kırsal nüfus, Britanya’daki “çitleme 
operasyonlarında” olduğu gibi devlet erki dolayımıyla zorla 
mülksüzleştirilmişlerdir (Harvey, 2012: 309). “…Mülksüzleştirilmesinin öyküsü, 
insanlık tarihine kandan ve ateşten harflerle yazılmıştır” (Marx, 2011: 688). 
Mülksüzleştirme yoluyla üreticinin üretim aracından kopuşu ve ücretli emeğe 
dönüşümü sermaye ilişkisini yaratan esas unsurdur: 

…Sermaye ilişkisini yaratan süreç, işçiyi kendi çalışma 
koşullarının mülkiyetinden ayıran süreçten başka bir şey 
olamaz; bu, bir yandan, toplumsal geçim ve üretim araçlarını 
sermayeye, öte yandan, dolaysız üreticileri ücretli işçilere 
dönüştüren süreçtir. Demek oluyor ki, ilk birikim denilen şey, 
üreticileri üretim araçlarından ayıran tarihsel bir süreçten başka 
bir şey değildir. Bunun bir “ilk” süreç olarak görünmesi, 
sermayenin ve sermaye ile uyuşan üretim tarzının tarih öncesi 
dönemini oluşturmasından ileri gelir (Marx, 2011: 687).  

Mülksüzleştirme yoluyla topraklarından edilen insanlar, KÜT’ün şafağında 
yeni ortaya çıkan toplumsal koşullara uyum sağlamada zorlandılar. Serseri, 
fahişe, dilenci, ayyaş, kumarbaz vb. olarak hayatlarını sürdürmek zorunda 
kaldılar. Toplumsal servetin yaratımına katkı sunmayan, yükselen piyasa değerleri 
ile taban tabana zıt bir yaşam biçimi sürdüren ve bu bakımdan büyük bir toplumsal 
sorun haline gelen bu güruhun bir şekilde üretken hale getirilmesi gerekiyordu. Bu 
anlamda klasik ekonomi politikçiler salt saf ekonomik teori ile ilgilenmediler; 
toplumun zorla da olsa “piyasa-yönelimli” bir şekilde yeniden inşası görevini 
organik entelektüeller olarak üstlendiler (Perelman, 2000: 2). Bu amaçla, 
Avrupa’nın büyük bölümünde ama özellikle Britanya’da “tembelliğe savaş” açıldı 
(Perelman, 2000: 16). Tembel ve yoksul olmakla suçlanan “işçi sınıfının ataları” 
yasalarla ve şiddetli cezalarla “yola getirilmeye” çalışıldı: 

Öte yandan, kendi alışık oldukları hayat tarzından aniden 
uzaklaştırılan bu insanlar, yeni şartların gerektirdiği disipline 
hemen uyum gösteremezlerdi. Bunlar, kısmen kendi 
eğilimlerinin sonucu olarak, kısmen de koşulların zorlamasıyla, 
büyük ölçüde dilencilere, soygunculara ve serserilere dönüştü. 
Bu nedenle Avrupa'da 15. yüzyılın sonunda ve bütün 16. yüzyıl 
boyunca serseriliğe karşı kanlı şiddet yasaları çıkarıldı. Bugünkü 
işçi sınıfının ataları, düşürülmüş bulundukları serserilik ve 
yoksulluktan sorumlu tutulup cezalandırıldı. Yasa koyucu 
bunları “iradi” suçlular olarak gördü ve artık var olmayan eski 
koşullar altında çalışmaya devam etmek için iyi niyetli 
olmalarının yeterli olacağını varsaydı (Marx, 2011: 704).  

15., 16. ve 17. yüzyıllar boyunca feodalizmin tedrici çözülüşü ve 
mülksüzleştirme süreçleri yoluyla “özgür” kalan büyük kırsal nüfusun ilk başlarda 
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yeni uç vermekte olan manifaktür sistemi tarafından soğurulması mümkün 
olmadı. Mülksüz ve işsiz kalan bu kitle dilenci ve serseri oldu, gittikçe yoksullaştı. 
Toplumsal bir güvenlik sorunu haline gelen bu kitle ile mücadele edebilmek adına 
Avrupa’da 15. ve 16. yüzyıllarda “kanlı şiddet yasaları” çıkarıldı. Bu kitlenin, 
“eğitimleri, gelenekleri ve alışkanlıkları” ile KÜT’ün gereklerini “apaçık doğa 
yasalarıymış” gibi görecek şekilde yeniden biçimlendirilmeleri gerekiyordu. 
Ancak bu yeniden dizayn süreci basitçe rızaya dayalı iradi bir süreç olmanın çok 
ötesine geçerek fiziki zora dayalı kanlı bir disiplin süreci olacaktı:  

Böylece, mülklerinden zorla sürülüp çıkarılan ve serseriliğe 
mahkûm edilen kır nüfusu korkunç bir terör aracı olarak 
yararlanılan yasalar altında kırbaçla dövülmek, kızgın demirle 
dağlanmak ve her türlü işkence altında inletilmek suretiyle 
ücretli çalışma sisteminin zorunlu kıldığı disipline alıştırıldı 
(Marx, 2011: 707).  

Devlet eliyle yürütülen bu kanlı disiplin süreci sonucunda “ayak takımı” 
zorla proleter sınıf haline getirildi: 

Özgür ve korunmasız proleterin zor yoluyla yaratılışını, onu 
ücretli işçiye dönüştüren kanlı disiplini, emeğin sömürülme 
derecesiyle birlikte sermaye birikimini polisiye önlemlerle artıran 
devlet müdahalelerini gördükten sonra şu soru gündeme geliyor: 
Kapitalistler ilk olarak nerede ortaya çıktı? (Marx, 2011: 711). 
[vurgu bana ait] 

İlksel birikim farklı tarihsel ve coğrafi bağlamlarda farklı şekillerde tezahür 
etti. Avrupa’nın modern kapitalist devletleri, devlet borçlarını, modern vergi 
sistemini, korumacılık sistemini ve sömürge sistemini sistematik bir bütün olarak 
ilksel birikim için kullandı. Böylece KÜT tabanlı sermaye birikimi kimi zaman 
finansal araçlarla, diğer zamanlarda saf zor aracılığı ve devlet dolayımıyla 
“yapay” olarak hızlandırıldı. O halde zor, sermaye birikim sürecine dışsal, salt 
sömürge ülkelerde uygulamaya konan bir teknik olmanın çok ötesindedir. Zor, 
sermaye birikim süreci uğraklarının her birinde devletin önemli roller üstlendiği 
bir biçimde devreye sokulur. Zor, sermayenin salt ekonomik değil toplumsal 
yeniden üretiminin merkezinde yer alır. İlksel birikim gerek merkez kapitalist 
ülkelerde feodalizmden kapitalizme geçiş sırasındaki süreci hızlandırmak gerekse 
de sömürge coğrafyalarda kapitalist olmayan üretim tarzlarının zor yoluyla 
ortadan kaldırılması için kullanıldı: 

İlk birikimin farklı uğrakları, şimdi, az çok bir zaman sırası 
izleyerek, özellikle İspanya, Portekiz, Hollanda, Fransa ve 
İngiltere'ye dağılmış bulunuyor. Bunlar, 17. yüzyılın sonunda 
İngiltere'de sömürge sistemini, devlet borçları sistemini, modern 
vergi sistemini ve korumacılık sistemini içine alan sistematik bir 
bütün oluşturur. Bu yöntemler, sömürgecilik sisteminde olduğu 
gibi, kısmen en kaba zora dayanır. Ama hepsi, feodal üretim 
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tarzının kapitalist üretim tarzına dönüşüm sürecini uygun bir 
ortam yaratarak hızlandırmak ve geçiş süresini kısaltmak için, 
devlet zorundan yararlanmıştı. Zor, yeni bir topluma gebe olan 
her eski toplumun ebesidir. Zor, başlı başına bir iktisadi güçtür. 
(Marx, 2011: 718–719) 

Böylelikle, bu çalışma için önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlksel 
birikim gerçekten de feodalizmden kapitalizme geçiş aşamasında bir kere yaşanıp 
bitmiş bir olgu mudur? Yoksa kapitalizme içkin bir operasyon olarak varlığını 
sürdüren ve bugünü de anlamak için kullanılabilecek bir analitik kategori midir? 
Şunu itiraf etmek gerekir: Marx Kapital’de ilksel birikimi farklı anlamlara gelecek, 
çelişik bir şekilde kullandı. Şöyle örnek verilebilir: 

Kapitalist üretim, kendi ayakları üzerinde durabilecek hale gelir 
gelmez, bu ayrılmayı korumakla kalmaz, bunu giderek büyüyen 
bir ölçekte yeniden üretir. Dolayısıyla, sermaye ilişkisini yaratan 
süreç, işçiyi kendi çalışma koşullarının mülkiyetinden ayıran 
süreçten başka bir şey olamaz; bu, bir yandan, toplumsal geçim 
ve üretim araçlarını sermayeye, öte yandan, dolaysız üreticileri 
ücretli işçilere dönüştüren süreçtir. Demek oluyor ki, ilk birikim 
denilen şey, üreticileri üretim araçlarından ayıran tarihsel bir 
süreçten başka bir şey değildir. Bunun bir "ilk" süreç olarak 
görünmesi, sermayenin ve sermaye ile uyuşan üretim tarzının 
tarih öncesi dönemini oluşturmasından ileri gelir (Marx, 2011: 
687).  

Bu alıntıdan da görülebileceği üzere, kapitalist üretim bir kere kuruldu mu 
ölçeğini sürekli artırarak kendini yeniden üretir. Öte yandan bu süreç işçiyi üretim 
aracından ayıran ve bu şekilde onu ücretli emeğe ve üretim aracını sermayeye 
dönüştüren süreçtir. Marx bunu söylemekle birlikte bunun tarihi bir süreç, “ilk 
süreç” olarak sermayenin “tarih öncesine” ait olduğunu söyler. Burada açık 
olmayan bir durum söz konusudur. Eğer, ilksel birikim üreticiyi üretim aracından 
koparan ve böylelikle onu meta olarak emeğini satan özgür bir birey haline 
getiriyor ve bu şekilde sermaye ilişkisini yaratıyorsa, nasıl olur da “sermayenin 
tarih öncesine” ait olabilir? Zira zikredilen süreç üretim ilişkileri içinde sürekli ve 
sürekli yeniden var edilir. Öyle ki bu durum KÜT’ün varlığının ön koşuludur. 

Yine de bu çelişkili açıklamaların anlaşılır bir tarafı olabilir. Perelman (2000: 
30–33)’ın savına göre Marx’ın esas gayesi kendi çağının “olgunlaşmış” kapitalist 
üretim ilişkilerinin ve onun teorisi olarak “klasik ekonomi politiğin” eleştirisidir. 
Sömürünün merkezinde ilksel birikim değil; meta, özel mülkiyet, arz talep, artık 
değer gibi kapitalizmin içsel eğilimleri bulunmaktadır. Sorunun temelinde yatan 
şey “istisnai” bir birikim biçimi olarak ilksel birikim değil; kapitalizmin günlük, 
normal, olağan işleyiş mekanizmalarıdır. Marx, ilksel birikimi, kapitalizmin 
hâkimiyet kurma sürecinin “kanlı tarihi” olarak görmekle birlikte asıl yapmak 
istediği şey “iktisadi ilişkilerin sessiz baskısını” ifşa etmektir. İşte bu nedenle, 
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Marx kapitalizmin analizinde ilksel birikimin gölgede kalmasından rahatsızlık 
duymadı. Ona göre bir üretim tarzı olarak kapitalizm, gelişmiş halinde kendi 
“doğal yasaları” dolayısıyla belki de ilksel birikim döneminden daha yoğun bir 
sömürü ilişkisi kurmuştur: 

…İktisadi ilişkilerin sessiz baskısı kapitalistin işçi üzerindeki kesin 
egemenliğini tamamlar. Gerçi, iktisat dışı, dolaysız zora yine 
başvurulur, ama yalnızca istisnai olarak. İşlerin normal akışı 
sırasında işçi ‘üretimin doğal yasaları’na, yani kapitalist üretimin 
kendi mekanizması ile yaratılan, güvence altına alınan ve 
ebedileştirilen sermaye bağımlılığına terk edilebilir (Marx, 2011: 
707). [vurgu bana ait] 

O halde Marx, Kapital’de sermayenin doğası ile ilgili bir keşfe çıkmıştır. 
Temel derdi, sermayenin ne olduğunu içsel bağlantıları yoluyla ortaya 
koyabilmektir. Marx, Kapital’de Edward Gibbon Wakefield’ı (1796-1862) 
izleyerek sermayenin doğası ile ilgili önemli bir “sırrı” keşfettiğini ileri sürer. 
Edward Gibbon Wakefield, varlıklı bir ailenin kızını kaçırma suçundan Newgate 
Hapishanesi’nde yatarken burada Avustralyalı mahkûmlarla tanışır, sömürgelerle 
ilgili seyahat yazıları, dergi ve gazetelerden yararlanarak“modern 
sömürgeleştirme teorisi”, KÜT ve Avustralya ile ilgili önemli fikirler geliştirir ve 
kitaplar yazar (Perelman, 2000: 325). Wakefield sömürgeleştirme üzerine 
düşünürken aslında anavatandaki kapitalist ilişkiler ile ilgili temel önemde bir 
gerçeği keşfeder. Wakefield’a göremevcut tüm sermaye araçlarını -para, 
hammadde, makine vb.- Avustralya’ya götürseniz bile eğer orada kendi emeğini 
özgür iradesi ile satacak emekçiler bulamazsanız kapitalist olamazsınız. Bu basit 
çıkarım sermayenin doğası ile ilgili çok önemli bir gerçeği ifşa eder. Wakefield, “ 
sermayenin bir şey olmayıp, şeylerin aracılığı ile kişiler arasında kurulan toplumsal bir 
ilişki olduğunu keşfetmişti” (Marx, 2011: 733). 

Böylece, üretim ve geçim araçlarının kendi başlarına sermayeyi oluşturmak 
için yetmediği gerçeği ortaya çıkar. Bu araçlar “işçinin sömürülmesine ve 
boyunduruk altına alınmasına hizmet eden araçlar haline geldikleri zaman” 
sermayeye dönüşürler. Tersinden söylersek, işçi üretim aracının sahibi olduğu ve 
kendi geçimliğini sağlayabildiğinde ücretli emeğe dönüşmesi için hiçbir 
zorunluluk yoktur. Böylesi bir durumda ise kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesi 
imkânsızdır. Bu nedenle, üretim aracının sahibi, kendi kendine yeterli, özerk 
küçük üreticinin mülksüzleştirme yoluyla ücretli emeğe dönüşmesi zorunludur. 
Sermaye, basitçe bir zenginlik ya da kâr birikimi değil; mülkiyet ilişkilerini 
dönüştüren tarihsel olarak özgül bir toplumsal ilişki biçimidir: “Kapitalist üretim ve 
birikim tarzı, dolayısıyla aynı zamanda kapitalist özel mülkiyet, kişinin kendi emeğine 
dayanan özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasını, yani işçinin mülksüzleştirilmesini 
gerektirir” (Marx, 2011: 740). 
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Sermaye basitçe zenginlik, birikim ya da maddi servet değil; bir toplumsal 
ilişki ise şu soru gündeme gelir: Eğer ilksel birikim, üreticinin üretim aracından 
koparak, mülksüzleşerek ücretli emek haline gelmesi ve sermaye ilişkisini kurması 
olarak anlaşılıyorsa nasıl olur da tarihsel olarak özgül bir olgu olarak anlaşılabilir? 
Başka bir deyişle, eğer sermaye ilişkisi KÜT’e içkinse ve her gün yeniden ve 
yeniden üretiliyorsa ilksel birikimin tek seferliğinden söz edilebilir mi? Marksistler 
içinde özellikle son dönemde bu soruya olumsuz yanıt veren çok oldu.2 Örneğin 
Harvey, sermaye ilişkisinin temel bir unsuru olarak “mülksüzleştirme yoluyla 
birikimin” kapitalizmin her döneminde, merkez kapitalist ülkelerden çevre 
kapitalist ülkelere her yerde uygulandığını savunur. Örneğin, 1970’lerin sonundan 
itibaren neo-liberal kapitalizm özelleştirmelerden kentsel dönüşüme, fikri 
mülkiyet haklarından sosyal güvencelerin ortadan kaldırılmasına tohum 
patentlerinden petrol savaşlarına kadar her alanda “kamusal mülkler” 
mülksüzleştirme yoluyla şirket mülkiyetleri haline gelmektedir (Harvey, 2004).  

İlksel birikimin sürekliliği argümanını güçlendiren önemli bir olgudan söz 
edilebilir. Bu, kapitalist toplumsal ilişkiler içinde üreticilerin sürekli olarak üretim 
araçlarından “özgürleşmesidir.” Bu özgürleşme sürecini feodalizmden 
kapitalizme geçiş sürecinde yaşanıp bitmiş bir süreç olarak görmek bir yanılgıdır; 
zira emeğin kapitalist sömürüsü sermaye ilişkisinin varlığı açısından bir ön 
koşuldur. Başka bir deyişle, kapitalist toplumsal ilişkiler üreticinin sürekli olarak 
üretim araçlarından kopmasını önvarsayar (Bonefeld, 2001: 2–3). İlksel birikim, 
kapitalist toplumsal ilişkileri önceleyen tarihsel bir dönem değil; kapitalist yeniden 
üretimin ve ücretli emeğin kuruluşu anlamına gelmektedir (Bonefeld, 2001: 5).  

İlksel birikimin kapitalizme içkin bir zorunluluk olduğu Polonya kökenli 
Alman Marksist teorisyen ve devrimci Rosa Luxemburg (1871-1919) tarafından 
da savunulur. Luxemburg’a göre kapitalist yeniden üretim, artı değeri 
gerçekleştirebilmek için kapitalist ve işçiden başka meta satın alıcısı olarak 
köylülere ve bağımsız küçük üreticilere ihtiyaç duyar. Bununla birlikte kapitalist 
olan ve olmayan üretim arasındaki mübadele ilişkisi çoğu zaman ekonomik olarak 
çözülemez. Devreye, -ilksel birikim olarak adlandırılan- ordu ve siyasal şiddet 
girer. Bu noktada Luxemburg’un katkısı sermayenin yeniden üretimi için 
ekonomi-dışı ilişkilerin zorunluluğunun altını çizmesidir. Mademki sermayenin 
yeniden üretimi salt sözde ekonomi alanında gerçekleşmez ve ekonomi-dışı 
ilişkileri ön varsayar, o halde ilksel birikim bir kerelik ve bir yerlik bir olgu olmayıp 
esasında kapitalizme içkindir ve süreklidir (De Angelis, 2001: 3). Üreticinin üretim 
araçlarından ayrılması tarihsel olarak belirli bir döneme özgü olmayıp bugün de 
gerçekleşen bir olgu ise ilksel birikim ile çağdaş birikim süreçleri arasında ancak 

                                                 
2 İlksel birikimin sürekliliği argümanını savunanlar için bkz. Bonefeld, 2001; De Angelis, 2001; 
Harvey, 2012; Perelman, 2000. 
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ayrılığın gerçekleştiği koşullar ve formlar açısından bir farklılık olabilir (De 
Angelis, 2001: 6).  

2. 18 BRUMAIRE VE BONAPARTİZM 

Marx’ın Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i (1869)3 bu çalışma için dört 
bakımdan anlamlıdır. Birincisi, Marx’ın bu kitapta devlet teorisi ve politik temsil 
biçimleri ile ilgili Komünist Manifesto (1848), 1859 Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 
Önsöz (1859) ve Kapital’in üç cildinde öne sürdüğü görüşlerden önemli ölçüde 
farklı görüşler ileri sürmesidir (Jessop, 2007: 84). Sözü edilen eserlerden türetilen 
ve sözde ekonomik alt-yapının dolayımsız olarak politik üst yapıyı belirlediğine 
dair Ortodoks ekonomist Marksist görüşlere karşı, 18 Brumaire’de siyasetin basitçe 
ve doğrudan ekonominin yansıması olmadığı, bunlar arasında karşılıklı karmaşık 
etkileşimler olduğu, vurgusu hakimdir. İkincisi, devlet teorisi alanında Komünist 
Manifesto’da zikredilen devletin “burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir kuruldan 
başka bir şey olmadığı” (Marx ve Engels, 2015: 43) yolundaki araçsalcı 
kavramsallaştırmasından farklı olarak -ve belki de bu formülasyon ile taban tabana 
zıt bir şekilde- devletin özgül konjonktürlerde sınıflardan “bağımsız” hale 
gelebileceği bir tablo çizilmiştir. Bu bakımdan Bonapartizm kavramı sınıfsal güç 
ilişkilerindeki dengenin neticesinde devletin bir hakem olarak bağımsızlaşabildiği 
özgül bir siyasal rejimi ifade eder. Üçüncüsü, 18 Brumaire sınıfsal ve politik güç 
dengeleri, siyaset sahnesi, siyasal rejimler, siyasal temsil biçimleri ve bunların 
toplumsal tabanları arasındaki ilişkileri incelikli bir şekilde sergilemesi açısından 
erken dönem bir siyaset sosyolojisi çalışması olarak görülebilir. Marx, 18 
Brumaire’de farklı soyutlama düzeyleri ile farklı somutlama düzeyleri arasında 
çaprazlama ilişkiler kurarak, belirli bir konjonktüre özgü ampirik analizler 
yaparak “modern demokraside sınıf siyaseti biçimlerinin analizini” yapar (Carver, 
2004: 109). Dördüncüsü, belki de pek ele alınmadığı biçimiyle 18 Brumaire, 
toplumsal düzen, güvenlik ve siyasal/sınıfsal güç ilişkileri arasında önemli 
bağlantılar kurmaktadır.  

18 Brumaire, zorunluluk ve olumsallıklar ile dolu tarihte olan şeylerin nasıl 
olup da gerçekleştiğine dair tarihsel materyalist bir okuma örneğidir. Görünen ile 
gerçek arasındaki “perde”yi ortadan kaldırmayı amaçlayan, tarihsel ve siyasal 
sahnenin gerisinde neler yaşanıp bittiğine dair bir fikir egzersizidir. Marx, 18 
Brumaire’de “tek adam” tarihçiliği ya da siyaset bilimciliği yapmaz; o tek adamı 
ortaya çıkaran koşulların toplumsal analizine girişir. Söz konusu olan tarihin bir 

                                                 
3 18 Brumaire ‘in ilk baskısı 1852 yılında New York’ta Marx’ın yoldaşı Joseph Weydemeyer’in 
çıkardığı Die Revolution [Devrim] adlı derginin ilk sayısı olarak yayınlandı. Ancak bu baskının çok 
az sayıdaki nüshası Avurpa’ya ulaşabildi. Bunun üzerine çalışma 1869 yılında Hamburg’da ikinci 
baskısını yaptı. Marx, ikinci baskı için kimi değişiklikler yaptı ve bir ön söz yazdı. Literatürde 
çalışmanın genel olarak bu versiyonu biliniyor ve Türkçe dahil çeşitli dillerdeki çeviriler bu 
versiyondan yapılıyor (Marx, 2016b: 10). 
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ironisi olarak kendi deyimiyle “hiçbir şey olmayan” bir adamın nasıl olup da “her 
şey” olabildiği sorusunun cevaplanabilmesidir. Marx, söz konusu kişiyi 
konjonktürel ve toplumsal bağlamına yerleştirerek bu sırrı çözer. Marx (2016b: 
12)’ın 18 Brumaire’de neyi başardığını kendi ağzından öğrenelim: “Bense, 
Fransa’daki sınıf mücadelesinin, sıradan ve gülünç bir kişiliğin kahraman rolünü 
oynamasını mümkün kılan koşulları ve ilişkileri nasıl yarattığını gösteriyorum.”  

Görülebildiği üzere Marx, konjonktürel siyasal eylemi anlamlandırmak için 
toplumsal koşulları ve ilişkileri kullanır. Ancak, başlangıçta önemli bir felsefi-
politik sorunu çözmesi gerekir. Siyasal eylem, belirli bir tarihsel, teknolojik ya da 
ekonomik belirlenimcilik ya da bir çeşit teleoloji sonucu mu meydana geliyordu?4 
–daha sonra yapısalcılık-tarihsicilik ve iradecilik tartışması ile Marksizme 
musallat olacak- özne-yapı gerilimine dair önemli bir soru -Marx’ın böylesi önemli 
bir konuda uzun uzadıya yazması beklenebilirdi. Ancak Marx öyle yapmaz. Bu 
soruna basit ancak derinlikli bir çözüm getirerek, analizlerini geliştirmeye 
koyulur: “İnsanlar tarihlerini kendileri yapar; ama onu özgür iradeleriyle değil, kendi 
seçtikleri koşullar altında değil, dolaysız olarak önlerinde buldukları, verili, geçmişten 
devrolunan koşullar altında yaparlar.” (Marx, 2016b: 19).  

Marx, 18 Brumaire’de, ekonomik çıkarlar ile toplumsal tabanlar arasında 
belirli ilişkiler kurar. Genel sermayenin tikel sermaye fraksiyonlara bölündüğünü, 
bunların maddi çıkarları arasında çakışmalar olabileceği gibi çatışmalar da 
olabileceğini belirtir. Ancak sermaye fraksiyonunun politik pozisyonu salt 
ekonomik-korporatif çıkarları tarafından belirlenmez; her zaman bundan daha 
fazlasıdır. Ortodoks Marksizm’in öne sürebileceği şekilde tek yönlü bir ekonomik 
ya da saf teknolojik determinizmden ziyade, sınıf siyaseti formlarının ve bunların 
sonuçlarının değişen güç dengelerine bağlı olarak kompleks, çelişkili ve olumsal 
olduğunu göstermektedir (Carver, 2004: 118). Bu bakımdan Marksist bir siyaset 
bilimi için yol gösterici bir metin olarak görülebilir. Dönemin iki önemli sermaye 
fraksiyonu, büyük toprak sahiplerini temsil eden “Meşruiyetçiler” [Légitimiste] ve 
mali aristokrasi ile sanayi burjuvazisinin sözcülüğünü yapan Orleancılar 
[Orléanist] dir.5 Bu iki fraksiyon “maddi varlık koşulları” kadar kişisel kanı, duygu, 

                                                 
4 Marx’ın pozitivizmin ve belirlenimciliğin farklı varyantları ile hâkim olduğu bir dönemde 
yazdığını unutmayalım.  
5 Marx, 1789 Fransız Devrimi’nin beşiği olması hasebiyle özel bir ilgiyi hak eden, sınıf 
mücadelelerinin politik biçimlerinin yoğun bir şekilde gözlendiği Fransa’daki gelişmeleri ele alır. 
Fransız burjuvazisi 1789 Devrimi’nde, ekonomik, politik, hukuki ve sosyal ayrıcalıklarından 
vazgeçmek istemeyen Fransız aristokrasisine ve feodal güçlere karşı kendi çıkarını tüm ulusun 
çıkarı olarak göstererek geniş bir halk kitlesinin yardımıyla alaşağı etmişti. Burjuvazinin en radikal 
temsilcileri Jakobenlerin tasfiyesinden sonra Napolyon Bonaparte 1799 yılında bir hükümet 
darbesi ile iktidarı ele geçirerek 1804 yılında imparatorluğunu ilan etti ve I. Napolyon adını aldı. 
Sürekli savaşlarla içeride iktidarını sağlamlaştırmaya çalışan I. Napolyon dışarıda yenik düşünce 
içerideki iktidarından da oldu. I. Napolyon’dan sonra iktidar büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını 
temsil eden Bourbon Hanedanı’na geçti. 1815-1830 yıllarını kapsayan bu iktidar dönemi 
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yargı, dünya görüşü vb.’nin belirlediği bir dizi düşünsel [ideational] faktör 
tarafından da birbirinden ayrılıyordu. Böylesi bir analiz, Marksizm içinde “daha 
az indirgemeci”, “daha az şematik” bir okumayı mümkün kılar (Carver, 2004: 
115). Marx (2016b: 57–58)’ın ağzından: 

Bourbon’lar döneminde, kendi din adamlarıyla ve uşaklarıyla 
birlikte büyük toprak mülkiyeti hüküm sürüyordu; Orleans’lar 
döneminde ise, maiyetindeki avukatlar, profesörler ve dalkavuk 
hatiplerle birlikte yüksek finans çevreleri, büyük sanayi ve büyük 
ticaret, yani sermaye. Meşruiyetçi krallık, yalnızca, toprak 
beylerinin soydan gelen egemenliklerinin siyasi ifadesiydi; 
benzer şekilde, yalnızca, sonradan görme burjuvaların zorla ele 
geçirilmiş egemenliklerinin siyasal ifadesiydi. Dolayısıyla, bu 
hizipleri birbirlerinden ayrı tutan, sözde ilkeler değil, maddi 
varlık koşulları, mülkiyetin iki farklı türü, kent ile kır arasındaki 
eski karşıtlık, sermaye ile toprak mülkiyeti arasındaki rekabetti. 
Aynı zamanda eski anıların, kişisel düşmanlıkların, korkuların 
ve umutların, ön yargıların ve yanılsamaların, düşünme 
tarzlarının ve yaşam görüşlerinin bütün bir üstyapısı yükselir. 

Bir diğer önemli nokta, maddi toplumsal konumlar ile bunların politik 
temsili arasında bir boşluk olduğunun ilanıdır. Başka bir deyişle, sınıfsal pozisyon 
ipso facto politik pozisyon haline gelmez. Belirli bir toplumsal tabanın çıkarı ve 
dünya görüşü ancak organik aydın ve ideolojik aygıtlar yoluyla siyasal ifadesini 
bulabilir. Bu anlamda bir sınıf ile onun sözcüleri arasındaki ilişkinin “mekanik” 
ve tek yönlü bir “yansıma” ilişkisi şeklinde cereyan etmediği ortaya çıkmaktadır 
(Eroğul, 2013: 139). Konjonktürel gelişmeler içinde burjuvazinin kendisi ve 
sözcüleri arasındaki temsil ilişkisi kopmuştu: 

Parlamento partisinin iki büyük hizbine ayrışmasının ve bu 
hiziplerin her birinin kendi içlerinde ayrışmasının ötesinde, 
parlamentodaki Düzen partisi, parlamento dışındaki Düzen 
Partisi’yle ayrı düşmüştü. Burjuvazinin sözcüleri ile yazarları, 
kürsüsü ile basını, kısacası burjuvazinin ideologları ile 
burjuvazinin kendisi, temsilciler ve temsil edilenler, birbirlerine 
yabancılaşmıştı ve artık birbirlerini anlamıyordu (Marx, 2016b: 
126).  

                                                 
“Restorasyon” dönemi olarak adlandırılır. Bu iktidarın savunucuları “Meşruiyetçiler” 
[Légisitimiste] olarak adlandırıldı. Bu dönemde iktidarın merkezinden dışlanan mali aristokrasi ve 
sanayi burjuvazisi halk ayaklanması yardımıyla 1830 yılında Bourbon Hanedanı’nı devirdi. Bu 
dönemde de Mali aristokrasinin çıkarlarını gözeten Orleans Hanedanı başa geçti, Louis-Philippe 
kral oldu. 1830-1848 arası dönem “Temmuz Monarşisi” olarak adlandırılır. Bu dönemin organik 
aydınları Orleancılar [Orléanist] olarak isimlendirildi. 1848 Şubat Devrimi, Louis-Philippe’in 
krallığına son verdi ve Fransa’da İkinci Cumhuriyet dönemini başlattı. Marx, 1850 yılında yazdığı 
Fransa’da Sınıf Mücadeleleri (1848-1850) ile bu dönemdeki siyasal gelişmeleri ele aldı. Bu dönemde 
halkoyu ile Cumhurbaşkanı seçilen Louis Bonaparte, 2 Aralık 1851’de coup d’état ile iktidarı ele 
geçirdi, III. Napolyon adını alarak Fransa’nın İkinci İmparatorluk dönemini başlattı. İşte Marx, 
Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’ini bu darbe üzerine yazmaya koyuldu.  
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Marx, 18 Brumaire’de güç dengelerinin konjonktürel konfigürasyonuna göre, 
sınıf-içi ve sınıflar arası ilişkileri, sınıf fraksiyonları, bunlar arasındaki mücadeleler 
ve koalisyonlar üzerinden değerlendirir. 1848 Şubat Devrimi’nin arkasındaki güç 
“hanedancı muhalefet, cumhuriyetçi burjuvazi, demokratik cumhuriyetçi küçük 
burjuvazi ve sosyal demokrat işçiler” olmuştu (Marx, 2016b: 28). Devrimin 
görünürdeki amacı mali aristokrasinin belirleyiciliğinin azaltılması ve 
burjuvazinin diğer fraksiyonlarının etkisini artırabilmekti. Ne ki, mali 
aristokrasiye karşı kitlesel üstünlüğü nedeniyle proletaryayı yanına alan Fransız 
Burjuvazisi, kısa süre içinde proletaryanın “radikal” istekleri nedeniyle tedirgin 
oldu. Proletarya, yeni ilan edilen İkinci Cumhuriyet’i bir “sosyal cumhuriyet” 
olarak ilan etmişti. Bununla birlikte, sınırlı politik amaçlara sahip burjuvazi 
toplumsal olarak radikal bir Cumhuriyet projesine izin veremezdi:   

Louis-Philippe’in burjuva monarşisinin yerine yalnızca burjuva 
cumhuriyeti geçebilir; yani kralın adı altında burjuvazinin sınırlı bir 
bölümü hükmettiyse, şimdi, halk adına, burjuvazinin bütünü 
hükmedecektir. Paris proleteryasının talepleri, icaplarına bakılması 
gereken ütopyacı saçmalıklardır (Marx, 2016b: 29–30). [vurgu bana 
ait] 

Radikal bir sosyal cumhuriyet talebi ile haziran ayında ayaklanan proleter 
sınıf karşısında siyaset sahnesinin tüm oyuncularını buldu. Mevcut toplumsal 
düzeni savunan farklı sınıf ve partiler açıkça bir güvenlik sorunu olarak gördükleri 
ve “içerideki düşman” olarak ilan ettikleri proletarya tehdidi karşısında birleşerek 
bir sosyo-politik blok olarak Marx’ın deyimiyle Düzen Partisi’nde buluştular. 
“Haziran isyancıları” işte bu Düzen Partisi unsurları tarafından yenilgiye uğratıldı. 
Ancak yenilgileri çok önemli bir gerçeği gösterdi: Avrupa gündeminde artık 
cumhuriyet ve monarşi seçeneklerinden başka bir üçüncü seçenek daha vardır: 
Proletaryanın kendi siyasal projesi farklı bir alternatif olarak tarih sahnesine 
çıkmıştır: 

Haziran günleri sırasında, tüm sınıf ve partiler, anarşinin, 
sosyalizmin, komünizmin partisi olarak gördükleri proleter 
sınıfa karşı, Düzen Partisi’nde birleşmişti. Toplumu, “toplum 
düşmanları”ndan “kurtarmış”lardı. Eski toplumun replikleri olan 
“mülkiyet, aile, din, düzen”i ordularının içinde parola olarak 
dağıttılar….(Marx, 2016: 32) [vurgu orijinalde mevcut] 

Burjuvazi hem Restorasyon döneminde hem de Temmuz Monarşisi 
döneminde keskin bir şekilde hiziplere bölünmüştü. İlk dönemde büyük toprak 
sahibi Meşruiyetçiler, ikinci dönemde Mali aristokrasi ile ticaret ve sanayi 
burjuvazisi egemenliklerini paylaşmaya yanaşmıyordu. Başka bir deyişle, bu 
dönemlerde burjuvazi siyasal olarak bölünmüştü. II. Cumhuriyet ile birlikte ise 
burjuvazi bir bütün olarak Düzen Partisi altında birleşince, siyasal değil toplumsal 
olarak, tüm sınıflara karşı burjuva sınıfı olarak hareket edebilme yeteneği kazandı. 
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Cumhuriyet, “sınıf egemenliğinin anonim biçimi” olarak işlev gördü (Marx, 
2016a: 128). Böylece Cumhuriyet burjuvaziyi birleştirmiş ve “daha sınırsız ve katı 
bir egemenlik” kurmasını sağlamıştı: 

Böylesi bir egemenlik zaten yalnızca parlamenter cumhuriyet 
biçimi altında kurulabilirdi, çünkü Fransız burjuvazisinin iki 
büyük bölümü, ancak bu biçim altında birleşebilir, sınıflarının 
ayrıcalıklı bir kesiminin rejimi yerine, kendi sınıflarının 
egemenliğini ancak bu biçim altında gündeme sokabilirlerdi 
(Marx, 2016: 60).  

Gelgelelim, Cumhuriyet rejimi burjuvazi için dikensiz gül bahçesi değildi. 
Bir sınıf olarak özgürce hareket edebilmelerinin bedeli, diğer sınıflara da- en 
azından görünürde- aynı imkânı tanımak zorunda kalmış olmasıydı. Bu şu 
anlama geliyordu: burjuva hegemonyasının tesisi için sürekli olarak diğer sınıflara 
ekonomik, politik, ideolojik liderlik yapabilme yeteneğinin varlığı. Bu elbette 
kendiliğinden gerçekleşecek bir olgu değildi ve güçlü ideolojik-politik donanımın 
varlığını gerektiriyordu. Bunun yapılamadığı durumlarda burjuva hegemonyası 
için önemli bir potansiyel tehlike söz konusuydu. Bu durum burjuvazinin liderlik 
konusunda kendisini yetersiz hissetmesine ve diğer sınıflarla uğraşma işini Ancien 
Régime’de olduğu gibi başka güçlere bırakma arayışına neden oldu. Burjuva 
parlamenter sistem içinde hep var olan diktatörlük eğilimleri işte bu zayıflık ile 
ilişkilidir. Darbe öncesinde Fransız burjuvazisi toplumu yönetme yeteneğini 
yitirmişti (Eroğul, 2013: 139):  

Cumhuriyetin, siyasal egemenliklerini tamamlasa bile, aynı 
zamanda egemenliklerinin toplumsal temelinin altını oyduğunu 
onlara içgüdüleri öğretmişti; çünkü boyunduruk altına alınmış 
sınıfların karşısına artık dolaysız biçimde, tacın perdeleyiciliği 
olmadan, kendi aralarında ve krallıkla yürüttükleri ikincil 
mücadelelerle ulusun ilgisini yönlendiremeden çıkmak ve o 
sınıflarla bu koşullar altında mücadele etmek zorundaydılar. 
Kendi öz sınıf egemenliklerinin saf koşullarından çekinmelerine 
ve aynı egemenliğin geçmişteki tamamlanmamış, daha az 
gelişmiş ve tam da bu nedenle daha az tehlikeli biçimlerine 
özlem duymalarına yol açan şey, zayıflık duygusuydu (Marx, 
2016b: 60). 

Bonapartizm, “istisnai” bir siyasal rejim biçimi olarak böyle bir zayıflığın 
ürünü olarak ortaya çıktı. Burjuva parlamenter sistem, burjuva sınıf liderliği 
altında hegemonyanın organik dolaşımı anlamına geliyorsa, Bonapartizm, bu 
dolaşımın çeşitli ekonomik, politik, ideolojik engeller nedeniyle dolaşımının 
imkânsız hale geldiği bir momentte ortaya çıkar. Burjuva sınıfının, politik 
temsilcileri (siyasi partiler ve organik aydınlar) ile bağlarının koptuğu bu nedenle 
toplumsal formasyon içinde liderlik görevini yerine getiremediği; ancak aynı 
şekilde proletaryanın da politik güçsüzlüğü nedeniyle sınıflar arası “denge” 
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halinde, devlet ve devlet yöneticileri toplumsal sınıflardan bağımsızmışçasına 
idari, askeri ve polis aygıtlarına dayanarak sınıfsal hakemlik rolü üstlenir. Bu 
görünüşteki hakemlik görevi esasında burjuvaziye rağmen, burjuva tahakkümünü 
güvence altına alır: 

Eğer göstermiş olduğum gibi parlamenter Düzen Partisi huzur 
talebiyle yaygara kopararak kendisini hareketsizliğe mahkûm 
ettiyse, toplumun diğer sınıflarına karşı yürüttüğü mücadele 
kendi rejiminin, parlamenter rejimin tüm koşullarını kendi 
elleriyle yok ederek, burjuvazinin siyasal egemenliğini, 
burjuvazinin güvenlik ve varlığı açısından katlanamaz ilan 
ettiyse, burjuvazinin parlamento dışındaki kitlesi de, güçlü ve 
sınırlandırılmamış bir iktidarın koruması altında, güven içinde 
özel işlerinin peşine düşebilmek için, cumhurbaşkanına 
yaltaklanarak, parlamentoya hakaret ederek, kendi basınına 
kaba ve kötü davranarak, Bonaparte’ı, kendi konuşan ve yazan 
unsurlarını, kendi politikacı ve yazarlarını, kendi konuşmacı 
kürsüsünü ve kendi basınını ezmeye, yok etmeye çağırdı. 
Egemenliğin zorluklarından ve tehlikelerinden kurtulmak için, 
kendi siyasal egemenliğinden kurtulmaya can attığını açıkça ilan 
etti (Marx, 2016: 130). [vurgu orijinalde mevcut] 

Burjuva Parlamenter sistemde burjuvazinin sınıfsal-politik etkinliği ancak 
diğer sınıflar da özerk bir şekilde örgütlenerek siyaset yaparsa meşru hale gelebilir. 
Burjuvaziyi hegemonik kılan da zaten parlamenter sistemin bu özelliğidir. 
Bununla birlikte, diğer sınıfların- örneğin işçi sınıfının- kitlesel ve özerk bir siyasal 
güç haline geldiği bunalım dönemlerinde burjuvazi, sınıfsal korku ve endişelerle 
kendisine biçilen liderlik rolünden gönüllü olarak feragat eder ve sınıfsal çıkarının 
yönetmemekte olduğuna kanaat getirir. Başka bir ifadeyle, toplumsal varlığını 
güvence altına almak için siyasal varlığından vazgeçer. Böyle dönemlerde düzene, 
istikrara, mülkiyete, huzura, aileye, dine ve otoriteye müracaat ile inisiyatifi 
devlette cisimleşen başka güçlere bırakır. Böylelikle, burjuvazi kendisi için de 
riskli bir karar olarak “ehven-i şer”i tercih etmiş olur:    

Dolayısıyla, burjuvazi, geçmişte “liberal” diye övdüklerini şimdi 
“sosyalist” diye kötülerken, kendi çıkarının, kendi kendini yönetme 
tehlikesinden kurtulmayı emrettiğini; ülkede huzuru sağlamak 
için her şeyden önce kendi burjuva parlamentosunun 
susturulmasının, kendi toplumsal iktidarının eksiksiz bir şekilde 
korunması için kendi siyasal iktidarının eksiksiz bir şekilde 
korunması için kendi siyasal iktidarının parçalanmasının 
zorunlu olduğunu; tek tek burjuvaların, diğer sınıfları 
sömürmeye ve mülkiyetten, aileden, dinden ve düzenden 
sorunsuz bir şekilde yararlanmaya, yalnızca, diğer sınıflar gibi 
kendi sınıflarının da aynı siyasal hiçliğe mahkûm edilmesi 
koşuluyla devam edebileceğini; cüzdanını kurtarması için, tacın 
ondan alınmasının ve onu koruyacak olan kılıcın aynı zamanda 
Demokles’in kılıcı olarak kendi kafasının üzerine asılmasının 
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zorunlu olduğunu itiraf ediyor (Marx, 2016b: 82). [vurgu 
orijinalde mevcut] 

İşçi sınıfı ve burjuvazi politik olarak geri çekilince ortaya çıkan hegemonya 
boşluğu bürokrasinin birleştirici merkezi hiyerarşik yapısı ve devasa devlet 
aygıtının kurumları aracılığıyla oluşturulan siyasal tahakküm ile doldurulmaya 
çalışılır. Yasama etkisiz hale getirilirken devlet erki yürütmede toplanır ve 
“toplumu kendisine bağımlı” kılar (Marx, 2016b: 152). Marx burada Bonapartist 
devlet aygıtı ile sivil toplum arasında bir karşıtlık kurar. Devlet, farklı toplumsal 
kesimlerin karşısına “genel iyi” kavramı ile çıkarak onların tikel çıkarları hilafına 
hareket etmektedir. Böylece, “her bir ortak çıkar toplumdan hemen sökülüp alınarak 
daha yüksek, genel bir çıkar olarak onun karşısına çıkarıldı.”(Marx, 2016b: 116) Marx, 
böylelikle burjuva sivil toplumdan özerkleşmiş gibi görünen bu büyük devlet 
aygıtını sivil toplumun kanını emen bir “asalak” olarak resmeder: 

Devasa bürokratik ve askeri örgütlenmesiyle, kapsamlı ve yapay 
devlet mekanizmasıyla, yarım milyonluk ordunun yanı sıra yine 
yarım milyonluk bir memur ordusuyla bu yürütme gücü, Fransız 
toplumunun bedenini bir ağ tabaka gibi saran ve tüm 
gözeneklerini tıkayan bu korkunç asalak cisim, mutlak monarşi 
döneminde, feodal sistemin onun da yardımıyla hızlanan çöküşü 
sırasında ortaya çıktı (Marx, 2016b: 149).  

Her ne kadar devlet bir parazit gibi toplumun tüm yaşam enerjisini sömürse 
de burjuvazi bu kocaman devletin kendisi için sağladığı olanaklardan şikâyetçi 
değildir. Burjuvazinin gerek maddi çıkarı gerekse de siyasal çıkarı bu devlet 
aygıtına göbekten bağlıdır. Burjuvazi bir taraftan devlet aygıtında kadrolaşarak 
maaş elde ederken diğer taraftan her türlü özerk siyasal organizasyona karşı devlet 
aygıtının kullanılmasını ve personel sayısının artırılmasını destekliyordu: 

…Ama Fransız burjuvazisinin maddi çıkarı, tam da bu geniş ve 
çok koşullu devlet mekanizmasının korunmasına en sıkı şekilde 
bağlıdır. Kendi fazla nüfusunu buraya yerleştirir ve kar, faiz, kira 
ve servet meslek ücreti biçimlerinde cebe indiremediklerini devlet 
maaşları biçiminde tamamlar. Diğer yandan, kamuoyuna karşı 
kesintisiz bir savaş yürütmek ve toplumun bağımsız hareket 
organlarını tümüyle kesip atmayı başaramadığı yerlerde 
güvensizlik içinde bunları sakatlamak, felce uğratmak zorunda 
olduğu bir sırada, burjuvazi, siyasal çıkarı, tarafından, baskıyı, 
yani devlet iktidarının araçlarını ve personelini günden güne 
artırmaya zorlanıyordu (Marx, 2016b: 76–77). [vurgu orijinalde 
mevcut] 

Yine de şunu unutmamak gerekir: Burjuva sivil toplumdan özerkmişçesine 
davranan devlet zorunlu olarak bir toplumsal tabana dayanıyordu. Bu anlamda 
Marx için devlet ve devlet erkinin kökleri her daim maddi toplumsal ilişkiler içine 
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gömülüdür. Bonapartist Rejim de kendi kendine referansla kurulmamıştır. 
Rejimin temeli Fransız toplumunun sayısal olarak en kalabalık sınıfı olan küçük 
köylülüğün Bonaparte’ı hem burjuvaziye hem de işçi sınıfına karşı kendilerini 
temsil edecek kutsal bir figür olarak görmesidir. Bonaparte’ın güvenlik, düzen, 
huzur ve otorite temaları Fransız köylüsünün muhafazakâr kesimlerine cazip 
görünmüş olmalı: “Bununla birlikte, devlet iktidarı havada asılı durmaz. Bonaparte, bir 
sınıfı, üstelik Fransız toplumunun en kalabalık sınıfını, küçük çiftçileri temsil ediyor.” 
(Marx, 2016b: 150)  

Marx, bu noktada yine önemli bir analiz yapmaktadır. Modern kapitalist 
devletin özgül tarihsel bir bağlamında özgül koşulların sonucu olarak ortaya çıkan 
Bonapartist Rejim, zorunlu olarak bir toplumsal güce dayanmak zorundadır. Bu 
güç, sahip olduğu genel oy hakkı dışında politik olarak hiçbir enstrümana sahip 
olmayan ve hiçbir şekilde özerk bir siyasal özne haline gelememiş küçük 
köylülüktür. Fransa’da küçük köylülük birbirlerinden yalıtık bir şekilde 
yaşamakta ve geçimlerini sahip oldukları küçük topraklar aracılığı ile 
sağlamaktadır. Küçük çiftçiler arasındaki bağlantısızlıklar onları belirli bir siyasal 
örgütlenmeden alıkoyar ve “bir çuval patatesin bir patates çuvalı oluşturmasına 
benzer şekilde” salt “iktisadi varlık koşullarının” aynı olması dolayısıyla bir sınıf 
oluştururlar (Marx, 2016b: 151). Bununla birlikte, aralarında “hiç bir birliktelik, 
hiçbir ulusal bağ, hiçbir siyasal örgütlenme yaratmaması ölçüsünde, bir sınıf 
oluşturmazlar.”(Marx, 2016b: 152) Kendi kendisini temsil edemeyen küçük 
köylülük, başkaları tarafından temsil edilmek zorundadır. Onlara sınıfsal olarak 
sahip çıkacak temsilci, bir “efendi” bir “otorite”, kadir-i mutlak bir güç olarak 
görünmelidir (Marx, 2016b: 151–152). 

Marx, 18 Brumaire’de anayasal hakların büyük oranda burjuva toplumu 
güvence altına alınmak için verildiğini söyler. “Halkların Baharı” sonucu ortaya 
çıkmış, II. Cumhuriyetin 1848 tarihli anayasası bile liberal haklara sıkı bir şekilde 
sınırlamalar getirmiştir. Marx’ın temel eleştirisi anayasal hakların esas olarak 
burjuvazinin kullanımına sunulduğu, diğer sınıflar açısından bu hakların pratik 
kullanımının “kamu güvenliğini” ilgilendirdiği gerekçesiyle anayasada sürekli 
olarak kısıtlanmış olduğudur. Başkaları- örneğin sosyalistler- anayasaya referansla 
özerk örgütlenme ve propaganda haklarını kullanmaya çalıştıklarında toplumsal 
düzenin güvenliği açısından bir sorun teşkil ettikleri yine aynı anayasaya müracaat 
yoluyla açıklanmaktadır: 

1848’in özgürlüklerinin vazgeçilmez genelkurmayı, yani kişi 
özgürlüğü, basın, konuşma, örgütlenme, toplanma, eğitim ve din 
özgürlüğü vb., bunları ihlal edilemez kılan bir anayasal üniforma 
kazandı. Yani bu özgürlüklerin her biri Fransız citoyen’in 
[yurttaşın] mutlak hakkı olarak ilan edilir; ama her seferinde, bu 
hakların, yalnızca “başkalarının eşit hakları ve kamu güvenliği” 
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tarafından ya da bireysel özgürlüklerin kendi aralarındaki ve bu 
özgürlüklerle kamu güvenliği arasındaki uyumu sağlayacak 
“yasalar” tarafından sınırlandırılmadıkları ölçüde sınırsız 
olduklarına ilişkin kenar notlarıyla (Marx, 2016b: 37). [vurgu 
orijinalde mevcut] 

Anayasa, söz konusu kenar notlarını yürürlüğe sokacak ve özgürlüklerin 
hem birbirleriyle hem de kamu güvenliği ile çelişmesini engelleyecek organik 
yasalara atıf yapmaktadır. Bu yasalar daha sonra Marx’ın deyimiyle “düzen 
dostları” tarafından hazırlandı ve burjuvazinin özgürlüklerini kullanırken 
başkaları tarafından engellenmemesi için her türlü önlem alındı. Burjuvazi dışında 
“başkalarının” özgürlüklerini yoğun bir şekilde kullanması “kamu güvenliği” 
sorunu anlamına gelebilirdi: 

‘Başkalarının’ bu özgürlüklerden tümüyle yoksun bırakıldığı 
ya da bunların kullanımına her biri bir polis tuzağı olan 
koşullar altında izin verilen yerlerde ise, bu söylenenler, her 
zaman anayasanın öngördüğü üzere yalnızca “kamu 
güvenliği”, yani burjuvazinin güvenliği için yapıldı (Marx, 
2016b: 38). [vurgu orijinalde mevcut] 

Böylece de jure toplumun tüm üyeleri belirli özgürlüklere sahipken ancak de 
facto burjuvazi bu özgürlükleri kullanabilmektedir. Marx (2016b: 38–39) 
burjuvazinin kâğıt üzerindeki özgürlükleri savunarak kendini özgürlük dostu 
olarak sunmaya devam edebildiğini söyler. Burjuvazinin savunageldiği 
özgürlükler gerçekten de “anayasal varlığını” sürdürür; ancak türlü 
sınırlamalarıyla ve pratik engellemeleriyle birlikte: “Düzen Partisi, sürekli olarak, 
basını, dernekleri vb. tam Prusya’da olduğu kadar hedef alan ve Prusya’da olduğu gibi 
bürokrasinin, jandarmanın ve mahkemelerin kaba polisiye müdahaleleriyle hayata 
geçirilen bir “gericilikle” meşgul görünür.”(Marx, 2016b: 57) 

Yine Marx, asker sivil ilişkileri ile ilgili olarak da önemli bir tespitte bulunur. 
Bu tespitin bugün modern sivil-asker ilişkileri literatürü içinde büyük ölçüde kabul 
edildiğini ve aynı temanın sıkça tekrarlandığını hatırlatalım. Burjuvazinin her kriz 
anında askerlere başvurması onları rejimin “pretoryen kurtarıcıları” haline 
getirmektedir. Bu hem nesnel olarak böyledir hem de askerlerin sürekli kurtarıcı 
olarak politik yaşama müdahale etmesi, öznel olarak da kendi yönetimlerinin 
klasik burjuva parlamenter sisteminden daha iyi olduğu, hatta “kendi rejimlerinin 
en yüksek rejim” olduğu sonucunu çıkarmalarına neden olabilmektedir:  

Ama Fransız toplumunun beynini ezmek ve onu susturmak için 
belirli aralıklarla bu toplumun tepesine yerleştirilen kışla ve açık 
ordugah; belirli aralıklarla yargıççılık ve yöneticilik, vasilik ve 
denetçilik, polislik ve gece bekçiliği yapmalarına izin verilen kılıç 
ve misket tüfeği; belirli aralıklarla toplumun en yüce bilgeliği ve 
toplumun başöğretmeni oldukları duyurulan bıyık ve asker 
ceketi-kışla ve açık ordugah, kılıç ve misket tüfeği, bıyık ve asker 
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ceketi, sonunda, kendi rejimlerini en yüksek rejim ilan ederek ve 
burjuva toplumunu kendisini yönetme derdinden tümüyle 
uzaklaştırılarak toplumu kesin olarak kurtarmalarının daha iyi 
olacağı düşüncesine ulaşmak zorunda değil miydi? (Marx, 
2016b: 43).  

3. SONUÇ 

Marx’ın kapitalizmi çözümleme biçimi ampirisist değildir. Başka bir 
ifadeyle Marx, pozitivizmin aksine ampirik görüngülerden teorik çıkarımlara 
ulaşmaz. Onun teorileştirmesi özellikle Kapital’de ampirik olanın ötesine uzanan 
altta yatan yapı ve mekanizmaları hedef almaktadır. Böyle olunca analizin 
ampirik düzeyleri kimi zaman arka planda kalmaktadır. Ancak bu Marx’ın 
olgularla bağını tamamen kopardığı, sözgelimi bir rasyonalist ya da idealist 
olduğu anlamına gelmez. Nitekim yukarıda gösterildiği üzere hem Kapital’de hem 
de 18 Brumaire’de Marx somut-tarihi gelişmeleri ele almayı ihmal etmemiştir. Bu 
tarihsel gelişmeler çeşitli düzeylerde zor ve baskı içermektedir. Dolayısıyla 
Marx’ın kapitalizmi barışçıl bulduğu doğru değildir. Böyle görünmesinin nedeni 
açıkladığımız gibi Marx’ın yöntemi ile ilgilidir. 

İlksel birikim, soyut çözümlemeler ile dolu Kapital’de somut-tarihi düzeyde 
“ekonomi-dışı” bir faktör olarak zorun rolüne dikkat çeker. Marx’ın ifade ettiği 
gibi üretim ve geçim araçları, para ve meta otomatik olarak sermaye değildir, 
bunların sermayeye dönüşmesi gerekmektedir. Bunların sermayeye 
dönüşebilmesinin ön koşulu ise emeğini meta olarak satan kişi ile üretim ve geçim 
araçlarının sahibi emek satın alan kişi arasındaki mübadele ilişkisinin 
kurulmasıdır. Sermaye ilişkisinin bir kez kuruldu mu “otomatik pilota” bağlandığı 
ve ekonomik alt-yapı içinde kendisini sürekli ve sürekli yeniden ürettiği bir 
yanılsamadır. Toplumsal bütünlük, salt ekonomik “alt-yapı” içinde değil; politik, 
ideolojik, kültürel, hukuki, dini, felsefi vb. momentleri de içerisine alacak şekilde 
gerçekleştirilebilir. Sermaye birikim süreci ve bu sürecin yeniden üretimi salt 
ekonomi alanında olup biten bir süreç değil toplumsal boyutları olan bir süreçtir. 
Artık değerin ekonomi alanında zora başvurmadan elde edilmesi, sermaye birikim 
sürecinin kendisinin zor dışı, doğal, kendiliğinden ya da barışçıl olduğu anlamına 
gelmez. Üretim ilişkileri daha geniş toplumsal ilişkiler içinde yeniden üretilirler. 
Bu nedenle ekonomik momentler, örneğin politik ya da ideolojik momentlerden 
bağımsız soyutlanarak ele alınırsa yanılgıya düşülür.  

Marx’ın ekonomist yorumlarına karşı somut analiz düzeyleri toplumsal 
bütünlüğün farklı momentleri arasındaki (ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel, 
hukuki vb.) karmaşık etkileşimleri gözler önüne seren sosyo-politik bir yaklaşım 
kapitalizme içkin zor süreçlerini daha açık bir şekilde gösterebilir. Ekonomist 
yorumlarda siyasal ve toplumsal süreçler sanki “alt-yapının” dolayımsız 
yansımaları olarak görülürken örneğin yukarıda 18 Brumaire’de gösterildiği üzere 
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siyasal sahne ile ekonomik “alt-yapı” arasındaki ilişkiler çok daha karmaşık ve 
girifttir. Siyasal sahnenin sınıf ilişkileri üzerinde etkili olan kendi iç mantık, işleyiş 
mekanizması ve dinamikleri vardır. (Jessop, 2007: 90). Siyasal sahne, toplumsal 
tabanlar, temsiller, olaylar, aktörler, kimlikler, çıkarlar, stratejiler arasındaki 
karşılıklı etkileşimin sonucu olarak şekillenmektedir. Bonapartizm kavramı güç 
ilişkilerinin sosyo-politik analizinin ekonomist olmayan bir biçimde 
yapılabilmesine olanak sağladığı ve siyasal sahnenin yeniden düzenlenmesinde 
zorun belirleyiciliğinin altını çizdiği için özellikle faydalıdır. Sonuç olarak 
toplumsal olguların ekonomist okumasının dışına çıkıldığında ve sosyo-politik 
süreçlerin çok boyutluluğu ve çok düzeyliliği gösterilebildiğinde zorun ister devlet 
ister burjuva sivil toplum kaynaklı olsun bu süreçler içinde önemli bir rol üstlendiği 
görülebilir. 
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ABSTRACT 

With the expansion of US-led economic policy following the 
economic depression of the 1970s and the proliferation of new 
information and communication technologies, the 1980s 
became a crucial period signaling dramatic changes all around 
the world. By the end of these years, the Keynesian economy, 
which accredited states as active and interventionist players in 
the economy in order to ensure both growth and equity, began 
to break down. In this period economic liberalism gained 
power again and political and economic theories and practices 
turned towards neoliberalism. As a result, deregulation, 
privatization and the withdrawal of the state from many areas 
were accelerated. All these changes were significant and 
affected the structure of almost everything, including 
education, culture, life and trends in thought. Friedrich A. von 
Hayek was one of the pioneers of this transformation. 
Therefore, this descriptive study attempts to understand the 
points where neoliberalism combines with liberalism and how 
it is separated from liberalism through Hayek's views about the 
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welfare state, legislative body, social justice, and competition 
terms. In other words, this study aims to explore the extent to 
which Hayek’s neoliberalism is a continuation or a break from 
liberalism. 

Keywords: Hayek, Neoliberalism, Welfare State, Social 
Justice, Spontaneous Order, Competition. 

ÖZ 

Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlandığı 
ve 1970’lerde tüm dünyada yaşanan ekonomik krizin ardından 
ABD’nin yönlendirdiği ekonomi politikalarının yaygınlaştığı 
1980’ler bir dönüm noktası haline geldi. Devleti hem büyüme 
hem de eşitliği sağlamak üzere aktif ve müdahaleci oyuncular 
olarak gören Keynesyen ekonomi, bu dönemde gücünü 
kaybetti. Refah devlet modelinin parçalanması sonucu 
deregülasyon, özelleştirme ve devletin birçok alanda geri 
çekilmesi tüm dünyada yaygınlaşmaya başladı. Bütün bu 
önemli değişiklikler neredeyse her şeyi etkiledi. Sadece 
ekonomik ve politik düzen değil, aynı zamanda ekonomi ve 
politika değişiklikleri bağlamında eğitim, kültür, yaşam ve 
düşünce biçimleri gibi birçok alanda da değişimler gündeme 
geldi. Ekonomik liberalizmin yeniden güç kazandığı ve siyasi 
ve ekonomik arenada teori ve uygulamaların neoliberalizme 
döndüğü bu dönemde, neoliberalizmin öncülerinden biri de 
Friedrich A. von Hayek idi. Neoliberalizmin 
yaygınlaşmasında etkin bir rol oynamış olmasına rağmen çok 
fazla tanınan bir düşünür olmamıştır. Dolayısıyla bu çalışma, 
günümüzde hala etkisi yıkıcı süren neoliberal geleneğin önemli 
aktörlerinden biri olan Hayek’in refah devlet, yasama organı, 
sosyal adalet ve rekabet terimleri üzerinden neoliberalizmin 
temel dinamiklerini ortaya koymayı çalışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hayek, Neoliberalizm, Refah Devlet, 
Sosyal Adalet, Kendiliğinden Düzen, Rekabet.  

 

INTRODUCTION 

The worldwide economic crisis of the 1970s resulted in neoliberalism. The 
Keynesian policies that developed after the economic crisis of the 1930s were 
based on an interventionist state. Following the Great Depression, John Maynard 
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Keynes dominated economic theory from the 1930s all the way through the 1970s. 
As Gamble (2001: 129) notes, the Keynesian regime came into difficulty in the 
1970s not only due to accelerated inflation, which had aggravated the fiscal crisis 
of the state, but also due to the sudden recession and to sharply increased 
unemployment. By the end of these years, the Keynesian economy, which 
accredited governments as active and interventionist players in the economy in 
order to ensure both growth and equity, began to break down. Economic 
liberalism gained power again and, with the proliferation of US-led economic 
policy, a new era started all around the world.1 In other words, it can be said that 
neoliberalism began to arise as a critique of the Keynesian economy (Gamble, 
2001: 128). According to Harvey neoliberalism is above all a theory that advocates 
practical economic and political changes based on the belief that society can be 
most improved by allowing free rein to entrepreneurs and individuals within a 
political structure that supports free trade, and free markets, and that strongly 
defends private property rights (2005: 1). Neoliberalism became widespread with 
economists such as Milton Friedman and Alan Walters, but it is taken into 
consideration that behind this phenomenon there were economists associated with 
the Austrian School and in particular with Friedrich Hayek (Gamble, 2001: 128).  
The effect of Hayek’s specific approach on neoliberal policy comparing to other 
neoliberals is a matter of contentious debate, however, it is clear that he affected 
several politicians such as Margaret Thatcher, Ronald Reagan, and George W. 
Bush2.  

Neoliberalism matured with the ideas of the Austrian School, the Chicago 
School of Economics and the Virginia School of Political Economics. Although 
these schools meet in some respects at a common point, they are also separated in 
their views about social order and the functioning of the state. There is an 
ontological debate on the nature of order between these schools of thought, which 
is to say between constructed order and spontaneous order. This tension is 
important in order to understand the theories each school supported. According 
to the supporters of Constructive Rationalism such as Friedman, a leader of the 
Chicago School of Economics, and James Buchanan, a leader of Virginia School, 

                                                 
1 From the 1980s, new right policies, defined as neoliberalism in the field of economy and neo-
conservative ideology in the field of politics have begun to be implemented with the Reagan era in 
the US and the Thatcher era in the UK. For more information about neoliberalism see Gamble, 
2001; Harvey, 2005; Johnston and Filho, 2005; Aguilar and Herod, 2006. 
2 The influence of Hayek on Thatcher and Reagan is contentious. Thatcher acknowledged his 
influence on her political and economic perspective, in both “The Path to Power” and “The 
Downing Street Years”. For more details please consult John Ranelagh, Thatcher’s People: An 
Insider’s Account of the Politics, the Power, and the Personalities, London: HarperCollins, 1991. 
After the general election victory of 1979, Margaret Thatcher made Keith Joseph the secretary of 
state for industry. Joseph, founder of the Center for Political Studies, is known as a follower 
of Hayek's Austrian school of economics and was also heavily influenced by their theories (See 
https://www.theguardian.com/politics/1994/dec/12/obituaries) 
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the human mind provides the elements of social order. In contrast, according to 
defenders of Anti-Rationalism or Libertarian Evolution, the human mind should not 
be allowed to interfere in the economy and the economy must be left to its natural 
functioning. As an anti-rationalist, Hayek stated that leaving everything to natural 
development without reference to the human mind would increase individual 
well-being and, eventually, social well-being (quoted from Aktan, 1995: 14). 
Therefore, the main interest of his work in social and political philosophy is to 
connect “the classical to the modern and the rationalist to the skeptical liberalism” 
(Gray, 1981: 73).   

As a prominent figure in 20th century liberalism, what has Hayek’s 
contribution to this century’s political and economic thought been, particularly 
with regard to neoliberalism? By responding this question, this study aims to 
contribute to studies on the political economy of the 20th century through the 
concepts of the welfare state, the legislative organ, social justice, and competition 
in Hayekian theory. In order to explain these issues, this study begins with a brief 
summary of Hayek’s intellectual life and his major works. Afterwards, the issues 
mentioned above are discussed in light of Hayek’s intellectual contributions.  

1. MISES’S IMPACT ON HAYEK’S INTELLECTUAL JOURNEY 

Friedrich A. von Hayek3 was one of the important architects of neoliberalism 
in the 20th century. As Boneau writes, Hayek’s professional growth followed 
different paths in terms of qualifications and he worked in centers such as Vienna, 
New York, London, Chicago, Freiburg, and Salzburg (2004). After receiving 
doctorates in law and in political science at the University of Vienna, in 1921 and 
1923 respectively, Hayek started working part-time at New York University as a 
research assistant and then returned to Vienna in 1924. In this period he wrote 
several articles on monetary theory which formed the analytical framework of his 
later work (Kresge and Wenar, 1994: 6-8).4  

                                                 
3 Hayek was born on May 8, 1899, in Vienna. He was a child of a family that could lay claim to a 
great academic tradition. His father was a doctor in the municipal health service but later he 
worked on regional botany. Both of his grandfathers were well known in academic circles. One of 
them was a zoologist; the other was an economist and also worked on constitutional law. As a 
young man, Hayek was interested in different academic areas such as genetics, psychology and 
psychiatry and he got university entry qualifications with philosophy (Boneau, 2004). Boneau 
describes Hayek’s young days as follows: “His youth is characterized by a difficult political 
environment during which massive strikes will paralyze the country. He witnessed the 
disorganization of the regimen under a double threat: one from populism, usually anti-Semite the 
other from revolutionary socialism turned radical by the introduction of Marxist thesis” (2004). 
4 For more detail about Hayek’s biography see Gray and Wenar, 1994. 
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Hayek participated in the seminars organized by the economist Ludwig Von 
Mises5, an Austrian-American theoretical Austrian School economist, in Vienna. 
Mises and Hayek founded the Austrian Institute for Business Cycle Research in 
1927. Hayek was the head of this institution until 1931. A period of hyperinflation 
within these years affected Hayek’s work and he started to write on the role and 
importance of money. He published his book entitled Monetary Theory and Trade 
Cycles in 1929 (Ebenstein, 2003: 51). It can be clearly seen that Hayek’s subsequent 
work was significantly influenced by Mises’ perspective. 6  The effects of Mises can 
be evaluated by way of three issues: anti-socialism, market functions and social 
reform. After he was influenced by Mises’s writings, Hayek abandoned his 
thoughts related to Fabian socialism that he had in his youth. After that he became 
a proponent of social and political philosophy involving the criticism of socialism. 

With the German invasion of Poland, the Second World War started, and 
became global in the beginning of the 1940s. In these years, Nazi Germany was 
the aggressor in this war. This country, as Boettke and others highlight, was seen 
“as a brutal dictatorship that allowed capitalist elites to maintain their entrenched 
positions” (2008: 5). In their study entitled, The Continuing Relevance of F.A. Hayek’s 
Political Economy, they (2008: 6) state that Hayek was affected by these political 
conditions while writing his major work The Road to Serfdom7 which was translated 
into several languages. According to him, the socialist ideology that led to the 

                                                 
5 Ludwing von Mises (1881-1973) was an Austrian economist, philosopher, and classical liberal in 
20th political thought. He had a significant impact on the free-market libertarian movement. For 
more details about Mises and his effects on Hayek’s journey see Ebenstein, 2003: 35-56. 
6 In addition to Mises, others from the Austrian School of Economics affected Hayek thought. Carl 
Menger was one of the most significant figures in Hayek’s intellectual development. Menger 
thinking led to the first wave of the school. According to Mises, Menger’s book, entitled Principles 
of Economics, is important not only to the Austrian School of Economics but also to of political and 
economic thought. “Marginal utility, subjective value, emphasis on knowledge and 
foreknowledge, the importance of prices and spontaneous generation of societal institutions” 
(Ebeinstein, 2003: 26) were the fundamental issues of this school. For more details please see 
Yayla, 1993; Ebenstein, 2003: 19-34. 
7 The Road to Serfdom made Hayek famous in Britain. Winston Churchill made reference to 
Hayek’s ideas in his first speech during the 1945 general election. Due to his fame, Hayek visited 
many institutions. It can be said that reputation that he obtained by this book had an effect on his 
participation at the Mont Pelerin Society in 1947 (Ebenstein, 2003: 121). After World War II, 
economists, historians and philosophers were invited by Friedrich von Hayek to meet at Mont 
Pelerin, Switzerland, to discuss the state and the possible fate of liberalism. After this meeting, the 
group described itself as the Mont Pelerin Society. This was an international organization 
composed of economists, philosophers, historians, intellectuals, business leaders, and others who 
favored classical liberalism. Friedrich Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises, George Stigler and 
Milton Friedman were the founders of this organization. This group aimed to bring like-minded 
scholars together and analyze market-oriented economic systems (Butler, 1985: 4-5). Today, this 
society continues its activities. For more details, visit 
http://www.montpelerin.org/mpsAbout.cfm. 
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Nazi movement was not a result of capitalism. Therefore, he claimed that 
“political tyranny” is a fundamental result of socialist policies (2008: 6)8.  

2. HAYEK VERSUS KEYNES 

Hayek was concerned with the political currents in Europe that resulted from 
periods of Nazi influence. In the years when Hitler was in power and the Great 
Depression was affecting the world economy, Hayek was invited by Lionel 
Robbins to give lectures on monetary theory at the London School of Economics 
(LSE). His theories were seen as an alternative to those of John Maynard Keynes9 
and the debate between these two men is fundamental to understanding 
economics in the 20th century. They differed substantially in their thought 
especially regarding the role of the state (2003: 88).     

Skidelsky writes, “Hayek liked to think of himself as the hedgehog who 
knows one big thing, as opposed to Keynes as a fox who knows many things” 
(2007: 83). Both Hayek and Keynes were liberals and their basic ideas were based 
on individual freedom. However, they differed in terms of employment policy, 
market order, and the idea of collectivism.  Keynes resolved the unemployment 
problem with inflation. In contrast, in Hayek’s thought the solution to inflation 
was unemployment (Ebenstein, 2003)10. Along with these, the main difference 
between their perspectives was on the role of the state. In contrast to Keynes, who 
defended an interventionist state, Hayek was a supporter of minimum state theory. 
Although he criticized “lasissez faire” argument and argued for various kind of 
intervention, he thought that if the market were left to itself, it would work as a 
system that maximized social utility. Hayek believed that the Keynesian economy 
made the state “an economic dictator”.11 

In the beginning, Hayek had favored a narrower, strictly economic, model 
but he later came to believe that his theories could apply in the broader context of 
social thought. The reason for his new perspective was that, first of all, political 
and economic changes were strongly interrelated. The second reason, 
coincidentally, was his participation in the socialist calculation debate.12 The third 
reason can be summarized as “Keynes’s ascendancy and the movement of 

                                                 
8 For Boettke’s evaluation of The Road to the Serfdom, see Boettke, 1995. 
9 Hayek’s theories were often presented as an alternative to Keynes’s. For more detail about the 
discussion between Hayek and Keynes, please see, Ebenstein, 2003: 77-105; Yay, 1993. 
10 Hayek’s view about this issue is controversiol. His policies would involve unemployment while 
the readjustment took place; but it was the readjustment which was his concern, rather than his 
arguing for increased unemployment. 
11 Hayek developed his own capital theory in his book entitled The Pure Theory of Capital in 1941. 
See, Hayek, 1950. For further details about his political economy perspective, please see Boettke 
and others, 2008. 
12 For more details about this discussion, please see Caldwell’s paper on Hayek “‘The Trend of 
Economic Thinking’: Hayek's Transformation History of Political Economy” (1988). 
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technical economic theory in a mathematical direction to which Hayek was 
unsympathetic” (Ebenstein, 2003: 94).  

Their debate, especially on the role of the state clearly illustrates Hayek’s 
approach to the state. His view of the state is central to the origins of neoliberalism. 
It emerged as a criticism of the interventionist direction of the state. At this point, 
neoliberalism is separated from liberalism in terms of the role of the state on 
security, health and education.  According to neoliberals, the interventionist role 
of state should be revised and states should play a limited role as a regulator in 
these areas. He gave great importance to individualism and freedom. He insisted 
that the state's control over the economy destroyed individualism and leads to 
totalitarianism. He explained his thought about dictatorship through an interview 
conducted by a Chilean interviewer when he said: “it is also possible for a 
democracy to govern with a total lack of liberalism. Personally, I prefer a liberal 
dictator to democratic government lacking in liberalism” (Corey, 2003).13  With 
this answer, the basic elements of Hayek’s perspective on political economy can 
be clearly seen: freedom and spontaneous order. Here, it is useful to open a 
parenthesis on the nature of this freedom. Freedom for neoliberals, as well as for 
Hayek, means freedom for power and capitalists.  Neoliberals would stress that 
their concern is freedom for everyone. The issue of ‘power’ and how it is best 
understood is contentious; but classical liberals typically argue that the freedom of 
everyone is properly limited by laws which protect the freedom of everybody. As 
Özkanç emphasizes, neoliberalism emerged as a form of “extreme domination” 
on a global scale, where power is directed solely through the market model (2005: 
4). Hayek was a defender of political liberty. According to Hayek “economic 
productivity” is only possible with “political liberty”. Ebenstein contextualizes 
Hayek’s thought in relation to Mill and Tocqueville and writes that personal 
development is related to liberty (2003: 193). In Hayek’s evolutionary liberalism, 
when people's behavior and decisions are left to themselves, they can function 
more effectively and create a multidimensional society, but this cannot be possible 
in a centrally dominated society (Aktan, 1995: 14).  

Like Ebenstein, Marginson also states that Hayek's idea of freedom was 
characterized as a control and a means of defense “against government coercion 
as the centre-piece of the argument”. In other words, according to him, Hayek’s 
freedom, nourished by neoliberalism, is composed of “agency freedom” and 
“freedom as control”. He emphasizes that, due to the role of liberalism, Foucault 
called Hayek’s liberalism an “advanced liberalism” (2006: 12). All these 

                                                 
13 It is very important to underline here that this doesn’t mean that he was an advocate of 
dictatorship. He argued for the importance of the democracy. He wrote in the preface to the 
combined edition of Law, Legislation and Liberty, “I profoundly believe in basic principles of 
democracy as the only effective method which we have yet discovered of making peaceful change 
possible” (1998: xx). 
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arguments are relatively consistent within Hayek’s writing. In his book entitled 
The Constitution of Liberty, he states that “the desire of making people more alike in 
their condition cannot be accepted in a free society” (Hayek, 1960: 87). The 
freedom theory of Hayek was shared by most liberals. Walras’s general 
equilibrium theory, further developed by Pareto, and the spontaneous order theory 
in the market or catallaxy of the Austrian school are consistent with the metaphor 
of the “invisible hand” (Boneau, 2004). Especially with this metaphor, Hayek 
follows Adam Smith closely.  At this point, according to Hayek, the state is 
essential and “possesses the monopoly of coercive power”. Ebenstein indicates 
that, in Hayek’s thought, the human condition would be “barbarous” without the 
state (2003: 114). According to Hayek, government has a primary role in the law. 
It also has more functions which are related to taxes, welfare benefits and society’s 
general structure. He also saw the order created by free markets as productive 
organizations (Hayek, 1970: 46-48). He described the role of government with 
regard to these organizations in his book entitled The Constitution of Liberty (1960). 
According to him, there is a distinction between the coercive measures of 
government and those pure service activities where coercion does not enter or 
enters so only because of the need of financing them by taxation. In a free society, 
government not only has the monopoly of coercion but also it has the monopoly 
of the coercion operated in the same rules as everybody. The most important 
function of the government is the provision of a reliable and efficient monetary 
system. Not only this function but also all activities of government should be part 
of an effort to supply individual decisions and purposes (p. 222-223). 

All these discussions give an indication that Hayek’s legislative organ is 
adherent to his entire intellectual thought in particular with regard to the idea of 
freedom. In his book, entitled The Political Order of a Free People, Hayek states that 
in contrast to a constitution, legislation requires continuous process and has to 
keep having new developments and opinions (1997: 37). He argued for the need 
for legislation to be based on principles which can apply to actions in 
circumstances –and by people with purposes– which the legislators cannot foresee. 

Up to here, it can be seen that the ideas of freedom and self-determination 
are significant components of Hayek’s thought. For him, the idea of liberalism is 
related to the idea of a free society. Kukathas explains Hayek’s liberal society as 
“governed by the rule of law, and that justice is served only if the law operates to 
delimit the scope of individual freedom” (1999: 3). This shows clearly that how he 
positioned the state with regard to his spontaneous order perspective. For him, an 
ideal system can be possible only with individual freedom and free market 
preserved by a limited welfare state.  
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3. CONCEPTUALIZING THE WELFARE STATE 

Classical liberalism is associated with the free market order and the minimal 
state which means enacting only the basic functions of government. Thorsen and 
Lie (2008: 4) stated that this kind of state has a role in order to “uphold the most 
fundamental aspects of public order” so that it can be “described as a night-
watchman state”. Economic liberals are in favor of laissez-faire economic policies. 
The liberal tradition emerged in the writings of Adam Smith in economics and in 
the writings of John Locke in political theory. It was also greatly affected by the 
Great Depression in the late 1920s. While Hayek was an economic liberal, he was 
different from many other contemporary economic liberals. He was not a 
proponent of “laissez faire,” or of the “night-watchman state” an idea that would 
suggest that government only has a responsibility to ensure the security of society, 
internally and externally, as well as enforce justice. He thought that the state 
should have limited functions in order to protect, and also develop, individual 
freedom. Therefore, he emphasized that the role of government should be limited 
but, while defining this role, it was important that this role should not prevent 
freedom or intervene in private space. 

Does the welfare state prevent individual freedom or does it contribute to the 
development of it? An answer to this question necessarily shows how the welfare 
state is situated. According to Weale, there is a perspective that sees the welfare 
state as a “redistributive tax-transfer scheme” and a supplier of good education 
and health services. Others think that the welfare state supplies the institutions 
which give people freedom to define their interests. Some of them see the welfare 
state as an economic security provider. Other parties conceptualize it as a social 
organization that protects people from “the constraints of private property” (2009: 
145). In contrast to these thoughts, Hayek criticized what he saw as the limitless 
role of the welfare state because, according to him, it threatened individual 
freedom. Andrew Gamble (2013: 343) states that for Hayek individual freedom 
was possible under the protective role of the state. Therefore, it must be clearly 
emphasized here that the state, for him, was a necessary and important condition 
for individual freedom. 

In his book, The Mirage of Social Justice, Hayek summarizes the tasks of the 
state and writes, “the most important of the public goods for which government is 
required is not the direct satisfaction of any particular needs, but the securing of 
conditions in which the individuals and smaller groups will have favorable 
opportunities of mutually providing for their respective needs” (1976: 2). This 
shows that Hayek was not a defender of laissez-faire principles. He also emphasized 
that government had an important role to provide public needs “in assisting with 
the smooth-running of the market order” (Shearmur, 2003: 63). Therefore, it can 
be said that, unlike liberals who strictly defend the laissez-faire principle, Hayek 
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thought that the economy must operate as in a natural order, but limited 
government intervention is necessary to overcome the problems that might arise 
in this process. In other words, he pointed out that the spontaneous market order 
was only possible with the existence of the state, which was a human construction, 
but this existence must be limited. Although, his conception of the state had a 
contradictory aspect, he minimized this contradiction with his conception of law 
state.14 Ebenstein states “according to Hayek, freedom has apparently not been 
possible. Law allows humanity to live at peace with one another and to interact 
effectively. Law is not the nullity of freedom—law creates freedom” (2003: 147). 
Like Friedman, Hayek believed that social policy programs reduce individual 
freedom. According to him, private lives are invaded by the welfare state because 
of the conflict between liberty and bureaucracy and so the welfare state can be an 
obstacle to a productive society (Weale, 2009: 147).    

In Hayek’s thought, the business world should be able to predict the state’s 
decisions and practices. In particular, businesses and investors should know in 
advance how the state’s decisions will affect them. He insisted that a foreseeable 
and lawful order could be better for society and could be better safeguarded in self-
evident case law than the laws created by the legislative organ (Aktan, 1995: 15). 

Liberalism and neoliberalism unite in the point of view that political 
administration should be governed by individual freedoms and autonomies in 
terms of the effectiveness and legitimacy of the administration. The advantage he 
saw to neoliberal economic policies is that they avoid the problem whereby the 
welfare state undermines the original functioning of the market as well as the 
society; as such, his neoliberal policies point to the necessity of the limited tasks 
of the state to reform the society. Hayek and others from the Austrian School of 
Economics advocate for large-scales societies that need a well-functioning market 
economy. On the contrary the supporters of Constructive Rationalism underline the 
necessity of political intervention in order to regulate the society. According to this 
approach, the 'process of the market' is not regarded as a spontaneous 
phenomenon but as an 'artificial' situation, depending on political, legal, 
institutional and cultural conditions and interventions (Özkazanç, 2005: 5) 

4. COMPETITION IN THE MARKET ORDER 

Hayek assigned the state the important role of regulating the market, but he 
also limited the power of the state. He explained the abolition of the government’s 
monopoly on services in his book, titled Political Order of a Free People, which was 
the third volume of Law, Legislation and Freedom. In this book, he argues that if 

                                                 
14 Hayek published his book on political philosophy, The Constitution of Liberty, focusing on the 
“primacy of the rule of law to liberty” in 1960. In this book Hayek developed his idea of 
“spontaneous order” in order to describe free society (1960).  
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public services are performed by a monopoly, social development cannot be 
assured and also people cannot protect themselves from being exploited by the 
monopoly without the possibility of competition for better services (1979: 147). 
Therefore according to him, in a market economy, competition is also necessary 
in order to prevent monopolies. Hayek assigns this important task to the 
government and governments should regulate the competition in the market. 

Ebenstein states that even if Hayek supported the private sector in order to 
prevent the monopoly of the state, Hayek thought that the state is responsible for 
protection of the competitive market economy by preventing coercion of the 
private sector (2003: 145). Ebenstein wrote as follows:  

Free society has met the problem of restricting coercion through 
the use of coercion, by conferring the monopoly of coercion on 
the state and by attempting to limit this power of the state to 
instances where it is required to prevent coercion by private 
persons. This is possible only by the state’s protecting known 
private spheres ... creating conditions under which the individual 
can determine his own sphere by relying on rules which tell him 
what the government will do in different types of situations 
(2003: 145).  

For Hayek, competition as an institutional feature within a market system is 
not a condition; it is an activity. Competition becomes a crucial element for 
discovering and understanding the market environment. Hayek preferred to 
consider competition “as a procedure for discovering facts”. “Not only in the 
market” he said “but also in sporting events, examinations, the awarding of 
government contracts, or the bestowal of prizes for poems, not to mention science, 
it would be patently absurd to sponsor a contest if we knew in advance who the 
winner would be” (2002: 9). Also, according to him, due to the unpredictable 
outcomes of market functions and procedures, people tend to strive for these 
unknown results and the quality of what is produced in all processes and 
information, competition cannot exist (Hayek, 2002: 9-10). Market competition 
gives an opportunity to acquire more information. Therefore, Hayek's 
understanding of the market differs in some respects from the classical liberal 
market conception. While classical liberalists focus on scarce resources and the 
effective use of resources, Hayek focuses on market mechanisms through 
information; these same mechanisms allow for social welfare and are functions for 
enhancing development (Okay-Toprak and Tok, 2013: 43). While emphasizing 
that competition in the market economy is a necessary and important concept, 
Hayek insisted that, on the contrary, social justice in this economy is not very 
meaningful. 

 



AP Selma TOKTAŞ 
 

537 
 

5. HAYEK’S CRITIQUE OF SOCIAL JUSTICE 

Hayek likened the concept of social justice to the Trojan horse, through 
which totalitarianism can enter (Hayek, 1976: 136). This concept is seen by Hayek 
and other neoliberals as a desire to harken back to an earlier time when there was 
an accepted and shared political and social objective (Plant, 2010: 94). According 
to Hayek, political actions return to the totalitarian system as long as they are 
based on the belief in “social justice” and he says, “the more governments try to 
realize some preconceived pattern of desirable distribution, the more they must 
subject the position of different individuals and groups to their control” (1976: 68). 
It can be said that Hayek’s view about social justice is wholly negative. It is 
important to point out explicitly here that Hayek was not critical of the idea of a 
limited welfare state, provided that it worked by non-market means.  

In contrast, Aaron’s interpretation of Hayek’s thinking is that social justice 
means that no individuals are treated differently and that standards are applied 
universally. According to him, the theory of social justice overlaps with Hayek’s 
liberty, securing all individuals and social order with social consent and rights 
(2009: 93).  According to Hayek, two main types of social order occur. The first 
type is a made order or an organization which is designed. Johnston writes, “This 
type of order tends to be hierarchical in structure. It is maintained principally by 
relations of command and obedience” (1997: 82). The other type is grown order or 
spontaneous order. In this type of order, people have the chance to predict “the 
consequences of their own actions that are likely to prove correct” (Johnston, 
1997: 83). He underlines the differences:  

The market order is Hayek's alternative to a social order that would aim 
at the attainment of social justice. Spontaneous orders are maintained by 
relations of mutual adjustment, give and take, and reciprocity. In 
contrast, organizations are maintained primarily by relations of 
command and obedience (1997: 92-93).  

In Hayek’s thought, the concept of social justice is “empty” and 
“meaningless” particularly in a large-scale society organized on the basis of 
markets. According to him, this concept most probably appears as unbelievable to 
most people (Hayek, 1976: 68). He thought that the application of certain kinds of 
rules to society inherently meant justice. In accordance with Hayek’s perspective, 
Johnston states, “the concept of social justice entails substituting organization for 
spontaneous order so as to secure the goal of substantive equality” (1997: 96).  

Lukes (1997: 65-71) takes Hayek’s rejection of the idea of social justice and 
summarizes it into six interrelated points: Social justice is meaningless, religious, 
self-contradictory, ideological, unfeasible and disastrous. Social justice becomes 
meaningless and cannot be applicable to the liberal market order in which the 
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economy operates spontaneously (1976: 68). In other words, Hayek gives meaning 
to social justice only in the following context:  

In a directed or 'command' economy (such as an army) in 
which the individuals are ordered what to do; and any 
particular conception of 'social justice' could be realized only 
in such a centrally directed system. It presupposes that people 
are guided by specific directions and not by rules of just 
individual conduct (1976: 69). 

In short, for him, the idea of social justice is meaningless in a free and market 
based society. He writes that it is essential to identify two different questions which 
demand “social justice” in a market order. Hayek’s answers to each of these 
questions was “no”:  

- The first is whether within an economic order based on the 
market the concept of 'social justice' has any meaning or content 
whatever.  

- The second is whether it is possible to preserve a market 
order while imposing upon it (in the name of 'social justice' or 
any other pretext) some pattern of remuneration based on the 
assessment of the performance or the needs of different 
individuals or groups by an authority possessing the power to 
enforce it (1976: 68). 

Tebble also emphasizes that the idea of social justice or injustice in Hayek’s 
mind is meaningless in a liberal market economy. According to Hayek, social 
justice sometimes results in a social injustice. Due to the desire for the social justice 
of government, its intervention becomes an injustice by disrupting the 
spontaneous market order. Tebble indicates that Hayek’s critiques to social justice 
are related to his spontaneous market order theory “when applied to society’s 
economy, or ‘catallaxy’ in his own terminology, in which such orders are 
contrasted with organizations” (2009: 582). 

In his book The Mirage of Social Justice, Hayek describes the concept of social 
justice as a term that is generally used in the same sense as “distributive justice”. 
The second concept, according to him, is clearer and he showed why this is 
meaningless in the market economy:  

We are of course not wrong in perceiving that the effects of the 
processes of a free society on the fates of the different individuals 
are not distributed according to some recognizable principle of 
justice. Where we go wrong is in concluding from this that they 
are unjust and that somebody is to be blamed for this. In a free 
society in which the position of the different individuals and 
groups is not the result of anybody's design—or could, within 
such a society, be altered in accordance with a generally 
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applicable principle—the differences in reward simply cannot 
meaningfully be described as just or unjust (1976: 69-70). 

It seems that with this perspective, Hayek had a different approach from 
classic liberalism. He argued that “the distributive justice system” was absolutely 
bad and that unilateral justice would take its place within the mechanism of the 
market. In addition, Hayek realized social justice as religious. He suggests that 
“the moral feelings which express themselves in the demand for 'social justice' 
derive from an attitude which in more primitive conditions the individual 
developed towards the members of the small group to which he belonged” (1976: 
88). Above all, Hayek thinks that social justice restricted individual freedom. The 
idea and practice of social justice prevents the development of principles of 
political ethics. Therefore, according to him, a society cannot have freedom and 
social justice at the same time. This term does not imply a benefaction that would 
abolish misfortunes (Yayla, 1993: 187-190). 

6. CONCLUSION 

With the 1980s deregulation, privatization and the withdrawal of the state 
from many areas due to the disintegration of the welfare state model were all 
common all around the world. All these significant changes affected the structure 
of almost everything. The changes included not only economic and political orders 
but also many areas such as education, culture, and life and thought styles. These 
were altered in connection with the changes in economic and policy thinking. 
Neoliberal policies bring ideas from the Austrian, Chicago, Virginia, and Freiburg 
Schools of Economics together. This study attempts to display the Austrian 
School’s neoliberal perspective in terms of Hayek's ideas on the welfare state, the 
legislative body, and social justice and competition. In addition, while discussing 
these terms, the objective is to understand the points where neoliberalism 
combines with liberalism, and the points where it separates from liberalism in 
Hayek’s thought. Neoliberalism has moved away from traditional liberalism by 
assigning an absolute role to the Homo economicus with regard to wisdom, 
preferences and actions (İnsel, 2011: 10). In these terms, the liberal tradition has 
left the social and democratic elements it had already embraced behind. This was 
articulated by new right-wing discourse and turned into neoliberalism as a mode 
of domination in which social life is perceived and constructed by the market.  

Friedrich von Hayek, the founder of the Neo-Austrian School, reconstituted 
liberalism as an integral whole. As one of the pioneers of neoliberalism, Hayek 
was a full proponent of individualism, the free market economy and limited and 
responsible state understanding. Hayek’s intellectual structure was formed by four 
epistemological approaches: anti-rationalism, social evolution, spontaneous 
order, and methodological individualism. Evolutionist rationalism is one of the 
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basic elements of Hayek’s liberalism. Neo-Austrian liberals who criticize 
rationalism and advocate a spontaneous social order conceptualize the state as a 
legitimate institution only if it undertakes certain limited functions (Aktaş, 1995: 
28). Hayek explained the legitimacy of the market and its superiority to the state 
through the concept of “spontaneous order”. According to him, the market is a 
“spontaneous order” and the result of individuals matching their behavior with 
others while pursuing their own goals. The market can maximize social utility 
only when it self-regulates.  

According to Hayek, the basic function of the state is to protect and develop 
individual freedom. Since individual freedom is indispensable in a market 
economy, the task of the state is to regulate the market. Therefore, the "laissez 
faire" concept, which defines the state as only having the task of ensuring the 
continuity of the national security and legal system, is considered apart from the 
conception of the state. According to him, the active role of the state is necessary 
in order to guarantee individual freedom. However, this activity should be a 
limited and defined activity of the state, an institution that runs the risk of 
preventing freedom. In this sense, Hayek attached great importance to the concept 
of the legal state. Hence, it can be said that Hayek’s approach is different from 
other liberals who defend the “laissez faire” principle more strictly. Unlike 
liberalism, neoliberalism advocates that the state must exist as a regulator in areas 
such as education, security, and health.  

The world is still dominated by neoliberal ideas that emerged as a critique of 
the state's interventionist position.  In the light of above, it is clearly seen that 
Hayek is an important figure to settle neoliberal policy. Hayek and other 
neoliberals have been constructed this idea so strongly that its destructive effect 
still remains today.  
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ABSTRACT 

The Doha Ministerial Declaration on the Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement 
and Public Health adopted in November 2001 clarified the 
right to use the TRIPS flexibilities to promote public health. 
Examining the hegemonic struggle of opposing social forces 
from a neo-Gramscian perspective, the paper attributes this 
outcome to the strategy of trasformismo used by market-
oriented social forces to legitimize the policies of the World 
Trade Organization (WTO) and prevent resistance against the 
market-driven TRIPS Agreement. It argues that although 
non-governmental organizations (NGOs) such as Medecins 
Sans Frontieres, Third World Network, and Oxfam worked 
as a counter-hegemonic force to ensure the access of least 
developed countries to generic versions of patented drugs, 
flexibilities confirmed by the Doha Declaration can be seen 
more as a strategy of trasformismo to absorb counter-
hegemonic ideas than the counter-hegemonic groups’ 
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successful incorporation of the right to ensure public health 
into the TRIPS Agreement.  

Keywords: TRIPS, Hegemony, Counter-Hegemony, Passive 
Revolution, Trasformismo. 

ÖZ 

Kasım 2001 yılında kabul edilen Ticaretle Bağlantılı Fikri 
Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) ve Halk Sağlığı Konusundaki 
Doha Deklarasyonu, TRIPS esnekliklerinin kamu sağlığının 
garanti altına alınması amacıyla kullanılması hakkını teyit 
etmiştir. Karşıt sosyal gruplar arasındaki hegemonya 
mücadelesini Neo-Gramşiyan perspektiften inceleyen bu 
çalışma, söz konusu değişikliği, piyasa odaklı toplumsal 
güçlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) politikalarını 
meşrulaştırmak ve TRIPS Anlaşması’na karşı direnişi 
önlemek amacıyla kullandığı trasformismo stratejisi ile 
açıklamaktadır. Sınır Tanımayan Doktorlar, Üçüncü Dünya 
Ağı ve Oxfam gibi sivil toplum kuruluşları (STK), az gelişmiş 
ülkelerin jenerik ilaçlara yasal erişimlerini kolaylaştırmak 
için hegemonya karşıtı bir mücadele sürdürmüştür. Ancak, 
çalışma, Doha Deklarasyonu ile getirilen esnekliklerin, 
hegemonya karşıtı grupların ilaçlara erişim hakkını TRIPS 
Anlaşmasına dahil ettirmesinden çok, piyasa odaklı sosyal 
güçlerin hegemonya karşıtı fikirleri absorbe etmek için 
kullandıkları bir trasformismo stratejisinin bir sonucu 
olduğunu ileri sürmüştür. 

Anahtar Kelimeler: TRIPS, Hegemonya, Karşı-Hegemonya, 
Pasif Devrim, Trasformismo. 

 

INTRODUCTION 

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) broadened the scope for protection to all fields of technology including 
food and medicine. In the field of pharmaceuticals, with stronger intellectual 
property rights protection, TRIPS created a global intellectual property regime 
that protects patent-holding pharmaceutical companies from unauthorized use of 
their invention. The penetration of market norms to the intellectual property 
regime began to be criticized by various actors within civil society. Particularly, 
the required reform of patent and health care regimes in line with TRIPS 
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Agreement led to a growing concern over privileging corporate interests at the 
expense of health and other social concerns in many developing countries (May, 
2002: 98-101). For critics, TRIPS symbolized a trade system that prevented least 
developed countries to have access to affordable life-saving drugs. Nevertheless, 
in November 2001, six years after its entry into force, the Doha Ministerial 
Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health acknowledged existing 
TRIPS flexibilities that facilitate trade in generic versions of patented medicines 
in public emergencies. With the flexibilities confirmed, developing countries 
were given greater policy space to issue compulsory licenses for public health 
reasons and patent-holding pharmaceutical companies began to sell their 
products in reasonable prices to least developed countries.  

What made market-oriented intellectual property rights (IPRs) introduced 
by the TRIPS Agreement more inclusive and responsive to social concerns 
constitutes the research question of this paper. This question has been explained 
through factors ranging from the changes in the global distribution of power, to 
the competition between research and development-based pharmaceutical 
companies and rapidly developing generic industries (Roemer-Mahler, 2013), 
and also to the successful role played by civil society actors such as Oxfam 
International, Medecins Sans Frontieres, Health Action International, and Third 
World Network (‘t Hoen, 2009; Sell and Prakash, 2004; Drezner, 2007). Based 
on the premises of the neo-Gramscian approach, however, the paper aims to 
demonstrate how the confirmation of the existing TRIPS flexibilities are best 
explained by scrutinizing the hegemonic struggle of opposing social forces in a 
changing world economy and global order.  

Analysing the data from primary sources, such as reports, bulletins, and 
press releases produced both by the pro-TRIPS and anti-TRIPS groups, the paper 
traced the processes in which opposing social forces struggled to make the 
TRIPS Agreement more socially responsive or more market-oriented through 
their agenda-setting activities by disseminating certain ideas. Transnational 
pharmaceutical corporations objected to the use of flexibilities foreseen in the 
TRIPS Agreement, including compulsory licensing and parallel importing; 
instead emphasized the crucial role played by patents in protecting and 
encouraging further research and innovation (PhRMA, 2003). To delegitimize 
this hegemonic discourse that dominated the intellectual property rights regime 
since the 1980s, the opponents pursued a sustained campaign to ensure the 
primacy of public health over intellectual property rights and demanded access to 
medicines for all at reasonable prices (Hannah, 2008: 179). Resistant groups, 
including MSF, OXFAM, and Health Action International, tried to raise 
awareness about the negative effects of the TRIPS Agreement on public health 
and sustainable development. Under the slogan of ‘another world is possible’, 
the counter-hegemonic groups demanded a reform of the intellectual property 
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rights regime in line with the values of human rights and social and economic 
justice rather than market values (Moon, 2010).  

When the counter-hegemonic struggle of the NGOs destabilized pro-patent 
and anti-generics hegemonic discourses, market-oriented social forces led by 
transnational pharmaceutical corporations attempted to resist NGOs by 
employing the strategy of trasformismo, which is a strategic tool of coopting the 
counter-hegemonic movement’s principles into the hegemonic groups’ own 
rhetoric (Gramsci, 1971). The key aspect of the concept of the trasformismo is 
that it absorbs potential contentious ideas and adjusts them in accordance with 
the hegemonic ideology (Gramsci, 1971). Market-oriented social forces engaged 
in trasformismo by embracing the language of counter-hegemonic groups. They 
accordingly emphasized free and fair trade, expressed their commitment to 
respect the flexibilities of the TRIPS Agreement, and depicted themselves as 
responding to the right to live concerns of resistance groups (Patterson, 2006: 
170). However, they indeed kept their market-oriented position on intellectual 
property rights and by relying on bilateral and regional free-trade agreements on 
TRIPS known as TRIPS-Plus they sought to undermine the Doha Declaration’s 
acknowledgment of the right to use TRIPS flexibilities. 

The paper is composed of four parts. The first part deals with major 
Gramscian concepts, including hegemony, counter-hegemony, passive 
revolution, and trasformismo, which were successfully elaborated by neo-
Gramscian scholars to explain the current world economic order. The second 
part examines how a coalition of transnational corporations (TNCs) embedded 
in global production and finance networks tried to expand neo-liberal market 
rules and promoted the idea of creating a market-based system of intellectual 
property regime under the WTO.  The third part highlights how those market-
oriented social forces were challenged by civil society actors that resisted the 
TRIPS Agreement by generating counter arguments to delegitimize the market-
oriented intellectual property rights regime. The fourth part analyzes how 
market-oriented groups attempted to pacify and neutralize counter-hegemonic 
groups by pursuing the strategy of trasformismo. 

1. THE MAIN PREMISES OF THE NEO-GRAMSCIAN APPROACH  

Examining the origin of the world order and social power relations 
embedded within that order, the Neo-Gramscian perspective examines the 
emergence of institutions and regimes as part of the material and ideational 
world (Cox, 1981: 89). Based on the interaction between structure and agency, it 
focuses on social forces as crucial actors that shape the world economic order 
and the associated international regimes (Overbeek, 2004: 118; Bieler and 
Morton, 2001: 212; Cox, 1987: 4). It examines how a network of market-



Sevgi BALKAN-ŞAHİN Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 544-565 

548 
 

oriented social forces, particularly TNCs, the International Monetary Fund 
(IMF), the World Bank, and the World Trade Organization engage in consensus 
and coalition building with governmental and civil society actors to set up world 
economic rules (Sklair, 2001; Baker, 1999). The neo-Gramscian perspective 
analyzes this consensus formation process through the Gramscian concept of 
hegemony that entails strategic planning and intellectual efforts to create 
common sense among wider society. The concept of hegemony reflects the way 
ruling groups manage to convince subordinate groups to accept their own 
interests, norms, values as universal and part of the collective national-popular 
will (Gramsci, 1971: 181-182).  

While attempting to universalize their interests and priorities, the ruling 
groups at the same time sacrifice their short-term interests for ensuring the 
representation of the needs and interests of subordinate groups. Although ruling 
groups extend some concessions to reproduce and sustain the consent of the 
dominated groups, hegemony is an unsteady process in which the latter can 
challenge the ideological and moral leadership of the former (Gramsci, 1971). 
This vulnerability to resistance that might emerge within civil society implies the 
potential for the formation of counter-hegemonic groups that challenge the 
dominant political-economic order. These dialectical concepts of hegemony and 
counter-hegemony are crucial to comprehend not only how the current 
neoliberal world order have been created but also how that order has been 
challenged by various resistance groups within global civil society. Therefore, 
questions such as why marketoriented intellectual property rules appeared on 
the global political agenda at a specific point in time, in the 1980s, and why a 
specific policy alternative appeared on the agenda in the early 2000s will be dealt 
with more accurately from this perspective.  

Gramsci (1971) argues that in case of a friction in hegemony, ideas that 
used to be treated as natural and unquestionable can be challenged. For Gramsci 
(1971: 59, 119-120), in such a moment of a hegemonic crisis, ruling groups try to 
recapture the broken consensus by incorporating the demands and needs of 
subordinate groups through the strategy of passive revolution. The concept of 
passive revolution reflects an attempt of the ruling groups to pre-empt resistance 
groups from challenging the capitalist order, without resorting to violence, but 
ensuring that subordinated groups remain excluded from the policy-making 
process (Moore, 2007:47; Morton, 2003). Passive revolution relies on a process 
of top-down restructuring political-economic order in a way that the expectations 
and the interests of subordinate groups would be responded, while keeping the 
soul of capitalist social relations intact (Morton, 2003: 632).  

Gramsci argues that for conducting passive revolution, the ruling groups 
resort to the strategy of trasformismo to pacify internal contradictions by 
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neutralizing and assimilating counter-hegemonic movements that propose 
alternative conceptions of world order (Cox, 1983: 130-131). Trasformismo is a 
tool used by the ruling groups to increase legitimacy for the established power 
structures by harmonizing potentially counter-hegemonic groups and their 
alternative ideas with their own accumulation strategies (Cox, 1983: 166-167; 
Patterson, 2006: 35). Trasformismo is thus designed for creating an opportunity 
space for resistance groups to express themselves in policy-formulating processes 
and coopting their discourse into elite rhetoric but ensuring that these groups 
cannot actually take part in the decision-making process (Patterson, 2006:17; 
Moore, 2007: 14). Alternative ideas of the subordinate groups, including 
sustainable development, the right to live, and respect for the environment, may 
be reflected in the official documents of the ruling groups, but the essence of the 
neoliberal accumulation strategy does not change (Patterson, 2006).  In other 
words, the ruling groups try to restore their leadership position by generating 
legitimacy and consent for their strategies without formulating policies that 
would benefit the subordinate groups in any meaningful way. 

Based upon these insights, the attempt of further deepening the WTO with 
the TRIPS Agreement reflected an attempt of transnational social forces to lock 
in new market disciplines on states in the area of intellectual property rights 
(Gill, 2000). Nevertheless, this attempt of hegemonic groups to spread new 
market norms that would have detrimental social and economic consequences 
for poorer states began to be contested by a diverse set of actors within global 
civil society. Counter-hegemonic forces engaged in resisting the destructive 
consequences of the neoliberal order by raising awareness over issues, including 
human rights and the social, economic, and environmental justice (Rupert, 2005; 
De Sousa Santos, 2005: 29). These counter-hegemonic forces played an 
important role in the acknowledgment of TRIPS flexibilities to facilitate trade in 
generic versions of patented medicines. However, such flexibilities confirmed by 
the Doha Declaration can be seen more as a strategy of trasformismo used by the 
hegemonic political elites to legitimize the TRIPS Agreement by pacifying 
criticisms over its negative social consequences. The following section will 
outline major strategies and agenda-setting activities of TNCs to build consensus 
for a market-based intellectual property rights regime as of the 1980s.  

2. TRANSNATIONAL SOCIAL FORCES AND THE CREATION OF THE 
MARKET-BASED TRLPS AGREEMENT  

A coalition of American TNCs representing copyrights, patents, and 
trademarks interests mobilized in the mid-1970s and conducted a campaign for 
enhancing international intellectual property rights protection (Sell and Prakash, 
2004). By engaging in an encompassing agenda-setting initiative, they 
highlighted intellectual property (IP) as a trade related issue (Sell, 2003). In order 
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to generate consent for their position within civil society, they promoted IP 
rights as generating wealth, competitiveness, and employment for all (Sell and 
Prakash, 2004). In order to mobilize the political and economic elite worldwide 
around their objective, twelve major American TNCs in pharmaceuticals (Bristol 
Myers, Johnson and Johnson, Merck and Pfizer), chemicals (DuPont and 
Monsanto), media (CBS), information technology (HP and IBM), and other 
technology intensive industries (GE and General Motors) established the 
Intellectual Property Coalition (IPC) in March 1986 (Sell, 2003; Moon, 2010: 
62). Members of the IPC cooperated their industry counterparts in Europe 
(UNICE) and Japan (Japan Federation of Economic Organizations) to build a 
transnational private sector consensus for a market-based intellectual property 
rights protection (Sell, 2003; Moon, 2010).  

This transnational coalition lobbied their governments to establish 
multilateral intellectual property protection standards in the Uruguay Round. 
Given their financial resources and collective action capability and their 
expertise on intellectual property, they played a central role in determining the 
negotiating positions of their respective governments (Sell, 2003; Sell and 
Prakash, 2004; ‘t Hoen, 2009). They also shaped the intellectual content of the 
TRIPS agreement by preparing in 1988 the Basic Framework of GATT 
Provisions on Intellectual Property that calls minimum standards for copyrights, 
patents, trademarks, and a dispute settlement mechanism (Sell and Prakash, 
2004). They submitted the Basic Framework to the GATT Secretariat as 
representing the consensus of the American, European, and Japanese capital 
groups on intellectual property rights (Matthews, 2002: 9).  

The new way of thinking concerning intellectual property rights as a trade 
issue was acknowledged by the Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) by the mid-1980s. Nevertheless, despite the support for 
intellectual property rights in the OECD countries, intergovernmental 
negotiations on the issue during the Uruguay Round went through a highly 
contested process between developing and developed countries. Since benefits 
were largely expected to flow to the developed countries that predominantly own 
technological capacity and IP-rights holders, developing countries reacted 
against the inclusion of intellectual property rights within the GATT framework. 
India and Brazil in particular raised serious objections against extending patent 
protection to inventions related to public health and food (Singh, 2006: 61-63). 
To convince developing countries, developed countries argued that providing 
greater IP protection would encourage higher foreign direct investment and 
facilitate technology transfer (Maskus, 1999).  

From a Gramscian perspective, the concept of hegemony reflects a 
synthesis of consent and coercion (Gramsci, 1971). Accordingly, to achieve 
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consensus around their preferences, powerful actors such as the United States 
(US) and the European Union (EU) attempted to convince less developed 
countries by threatening them with trade sanctions. Through coercive means 
such as using the US Section 301 trade act as a tool for unilateral pressure on 
states, the US tried to get the consent of the opposing states to the TRIPS 
Agreement (Drahos, 2003). For instance, in 1987, the US Pharmaceutical 
Research and Manufacturers Association (PhRMA) put pressure on the United 
States Trade Representative (USTR) for taking action against Brazil for its failure 
to provide pharmaceutical product patents. After Brazil refused to change its 
laws, the US placed 100% retaliatory tariffs equaling $39 million on Brazilian 
exports (Moon, 2010: 65).  

The US also revoked $500 million worth of generalized system of 
preferences (GSP) for Mexico, after it refused to grant pharmaceutical product 
patents in a 1987 section 301 case (Watal, 2001: 24). Upon the complaint of 
PhRMA on Thailand’s insufficient protection to American intellectual property 
rights holders, the US revoked GSP preferences and denied duty-free status for 
$165 million of Thai imports (Moon, 2010:100). In 1989, the US included India 
on the Special 301 Priority Watch List, downgraded India to the more serious 
status of Priority Foreign Country in 1991, and raised tariffs on $80 million 
worth of Indian exports (Moon, 2010: 129).  

In order not be subject to trade sanctions of developed countries, some 
developing countries undertook to change their behavior in accordance with 
market-based intellectual property rules. For instance, Thailand adopted key 
changes in its patent law in 1992. It granted patents for food and medicines, 
extended the terms of patents from 15 to 20 years, and brought stricter 
conditions for compulsory licenses (Moon, 2010). Other developing countries 
also reversed their objections to the TRIPS in the Uruguay Round after being 
suppressed by developed countries through a combination of concessions on 
textiles and agriculture and threats of trade sanctions (Sell and Prakash, 2004).  

When the TRIPS agreement was finally incorporated to the WTO Treaty 
in 1994, Jacque Gorlin, the advisor to the IPC expressed his satisfaction with the 
agreement by stating that IPC got 95% of what it wanted (Patterson, 2006). In 
his speech delivered at the US Council for International Business, Edmund Pratt, 
the then Chairman of Pfizer, similarly said that:  

The current GATT victory, which established provisions for 
intellectual property protection, resulted in part from the hard-
fought efforts of the US government and US business, including 
Pfizer, over the past three decades. We’ve been in from the 
beginning, taking a leadership role (Patterson, 2006: 119).  
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Although the market-driven TRIPS Agreement served the interests of 
hegemonic social forces, the protection and enforcement of intellectual property 
rights in the field of pharmaceuticals had negative social effects in terms of access 
to medicines by less developed countries. Particularly, the proliferation of 
HIV/AIDS infections and unaffordable prices for patented HIV/AIDS drugs led 
to a growing concern over health and other social concerns. The penetration of 
market norms to the intellectual property regime fueled resistance within the 
global civil society against the TRIPS Agreement.  

3. COUNTER-HEGEMONIC STRUGGLE OF SOCIAL FORCES TO 
ENSURE ACCESS TO MEDICINES 

After the TRIPS Agreement came into force in 1995, the US, the EU and 
their pharmaceutical companies began to put pressure on developing countries 
for respecting intellectual property rights (Sell and Prakash, 2004; Moon, 2010). 
The South African government that had the world’s highest figures for HIV 
infection, allowed in 1997 compulsory licenses and parallel imports by passing 
the Amendment Act of Medicines and Related Substances Control in order to 
make HIV/AIDS medicines more accessible. Although the TRIPS Agreement 
provided flexibilities for governments to ensure public health, the South African 
government faced a strong opposition from transnational pharmaceutical 
companies, the US and the EU.  

Claiming that South Africa violated the TRIPS Agreement regarding the 
issue of compulsory licensing and parallel imports, the Pharmaceutical 
Manufacturers’ Association of South Africa and several international 
pharmaceutical companies sued against the South African government in 
February 1998 (Hannah, 2008:156). Although this act did not pose an immediate 
threat to their sales in Africa, pharmaceutical companies challenged the South 
African Act due to its potential to serve as a model for other countries that would 
follow the same path to reduce drug prices by granting compulsory licensing. In 
line with corporate interests, the US agencies, including the USTR, Department 
of Commerce, the Office of the Vice President raised the issue of repealing the 
Act with South African officials (Hannah, 2008). The USTR placed South Africa 
on its Special 301 Watch List, and made it clear that South Africa would face 
trade sanctions if it did not repeal the Amendment Act. With the letter sent by 
the European Commission to the South Africa, the European Union also 
challenged South Africa's Amendment Act by arguing that the Act would harm 
European pharmaceutical interests (‘t Hoen, 2002).  

Another country that was challenged for allowing compulsory licensing 
and parallel importing of patented medicines was Brazil. The Pharmaceutical 
Research and Manufacturers of America asserted that the art.68 of the Brazilian 
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government’s 1996 Industrial Property Law that allowed compulsory licensing 
and parallel importing of patented medicines violated the TRIPS Agreement and 
discriminated against US patent holders (Leon, 2010:59). Upon these claims, the 
US brought a case against Brazil at the World Trade Organization in 2000 
(WTO, 2000). Due to the diplomatic, economic and legal pressure exerted by the 
pharmaceutical sector, the US and the EU against South Africa and Brazil 
coupled with the raging AIDS crisis in Africa, a network of global civil society 
actors mobilized against the TRIPS Agreement. Prominent NGOs, including 
Medecins Sans Frontieres (MSF), Health Action International (HAI), OXFAM, 
ACT UP, and the Consumer Project on Technology (CPTECH) launched an 
influential protest movement to ensure that poor people can have better access to 
life-saving drugs (Hannah, 2008). The South African-based NGO Treatment 
Action Campaign (TAC) managed to mobilize thousands of activists in defense 
of the Amendment Act passed by the South African government (Moon, 2010: 
112). In early 1999, the Global Access Project Health (GAP), a US-based NGO, 
joined in the campaigning efforts for global access to medicines and to oppose 
the policies advocated by pharmaceutical companies and the US government 
(Moon, 2010).  

Although industrialized countries and pharmaceutical sector tried to frame 
IP standards as an economic and trade issue, these civil society groups presented 
it as a health and human rights issue (Forman, 2007). Establishing a link 
between TRIPS and the AIDS crisis, they argued that strict patent protection 
increases drug prices which prevent the access of poor people in developing 
countries to these drugs. For them, the market-oriented implementation of 
TRIPS would affect local manufacturing capacity of developing countries 
negatively (Hannah, 2008:158). By the late 1990s, international civil society 
organizations increased the intensity of their opposition to TRIPS Agreement 
and advocated the use of compulsory licensing in developing states.  

The NGO-led Access Campaign increased awareness of the potential 
impact of intellectual property rights on public health. To increase understanding 
among developing country government officials of the flexibilities available in 
TRIPS such as compulsory licensing, MSF, CPTech, and Health Action 
International organized the Conference on Increasing Access to Essential Drugs 
in a Globalized Economy in March 1999. The Amsterdam Declaration issued at 
this conference highlighted the need to make TRIPS responsive to public health 
concerns (Moon, 2010:140). In its Briefing Paper, Oxfam (2001: 4) pointed out 
that ‘pharmaceutical companies face a major reputation risk if they do not 
promote access to life-saving drugs in the developing world’. It (2001: 17) 
particularly praised Brazil for its efforts in reducing drug prices by relying on 
locally manufactured generics and imported drugs in order to fight HIV/AIDS. 
On 12 February 2001, Oxfam joined Medecins sans Frontieres, Act-Up and 
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other NGOs in the global access campaign to increase the pressure on 
pharmaceutical companies to reduce their prices of AIDS-drugs in developing 
countries (Fraundorfer, 2012).  

By 1999-2000, networks between actors, ranging from United Nations 
(UN) bodies, developing country governments such as Thailand, South Africa, 
and Brazil, and civil society groups began to emerge. These actors put forward 
normative claims that IP rules should not undermine social concerns such as 
public health, development, and human rights. United Nations Development 
Program (UNDP) Human Development Reports (1999, 2000, 2001) carried 
sections on TRIPS and its potential negative effects on developing states. Just 
before the Seattle Ministerial Conference in 1999, the Economic, Social and 
Cultural Rights Committee of the UN highlighted its concerns regarding 
restrictions on access to patented medicines as well as the negative effects of 
TRIPS on food security and biosafety (Moon, 2010: 138).  

In a report issued on 27 June 2001, the UN Human Rights Commission 
emphasized the primacy of human rights over trade and intellectual property, 
and supported developing countries’ use of TRIPS flexibilities to improve access 
to essential medicines as a human right obligation (Forman, 2007). Moreover, 
addressing the fact that less than four percent of those in need of AIDS treatment 
had access to life-saving drugs in 2001, the World Health Organization (WHO) 
also strengthened the access to medicines as a human right issue (WHO, 2002). 
Adopting the ‘3x5’ program, WHO undertook to ensure that three million AIDS 
patients have the necessary antiretroviral treatment by 2005.  

By increasing global awareness on the access to medicines as a human right 
issue and putting pressure on American and European governments and 
pharmaceutical companies to consider their moral obligations, the transnational 
network of NGOs pursued a counter-hegemonic struggle against the market-
oriented implementation of the TRIPS Agreement. As part of their counter-
hegemonic strategy, NGOs promoted the reports issued by the UN bodies and 
attempted to problematize market-oriented IP rules by using the political 
legitimacy of the UN. Faced with the strong pressure of counter-hegemonic 
groups, transnational networks of state elites and corporate interests adopted a 
policy of trasformismo by absorbing the language and demands of the protesters 
into their rhetoric.  

4. THE STRATEGY OF TRASFORMISMO AND THE 
ACKNOWLEDGMENT OF TRIPS FLEXIBILITIES  

Under the strategy of the trasformismo, many of the policy demands of the 
counter-hegemonic groups such as fair trade, environmental justice, human 
rights, transparent decision-making within international organizations, and 
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sustainable development were embedded in the rhetoric of the market-oriented 
social forces (Patterson, 2006). For instance, the WTO began to depict itself as 
an institution embracing sustainable development, engaging with NGOs, and 
promoting the developmental concerns of less developed countries through the 
Doha Development Round. The then Director General of the WTO, Michael 
Moore promoted the Doha Round as serving the interest of all countries, 
particularly developing countries (Patterson, 2006).  

Emphasizing the need for increasing the legitimacy of the WTO by taking 
into consideration the environmental and social consequences of trade relations 
and increasing NGO access to the WTO decision-making process, the US also 
embarked on a significant policy shift on intellectual property rights and 
medicines. On 1 December 1999, World Aids Day, Bill Clinton announced the 
US commitment for following a flexible IP policy to respond to public health 
crises (Moon, 2010: 142). In May 2000, Clinton formalized the policy shift he 
had announced in Seattle by issuing the Executive Order 13155. Accordingly, 
the US undertook not to challenge the measures of developing countries that 
promote access to AIDS drugs within the framework of the flexibilities 
introduced under the TRIPS Agreement (Moon, 2010: 142-3).  

The EU policymakers decided to engage in a broader dialogue with NGOs 
for ensuring transparency and opened a space for them to participate to the 
policymaking process on trade issues. A mechanism was introduced to engage in 
Civil Society Dialogues and informal meetings with NGOs. Moreover, with an 
emphasis on the pursuit of economic growth, employment and poverty 
reduction, the European Commission acknowledged that the Doha 
Development Agenda not only would improve conditions for worldwide trade; it 
would also respond to the development concerns of developing states (Patterson, 
2006: 212).  

As counter-hegemonic groups began to frame the IP regime as a social and 
public health issue, the pharmaceutical TNCs began to explore measures to 
make AIDS drugs more accessible in less developed countries (Moon, 2010: 98). 
TNCs like Merck announced a $100 million AIDS initiative in Botswana in July 
2000. Boehringer announced a five-year donation of necessary drugs to prevent 
mother-to-child transmission of AIDS (Moon, 2010). In March 2000, ACT-UP, 
Health GAP, and MSF launched a campaign to push Pfizer to reduce the prize 
of fluconazole or issue voluntary licenses to permit generic importation in 
developing countries. Within a month, Pfizer announced that it would donate 
fluconazole to South Africa (Moon, 2010: 145). Moreover, pharmaceutical 
TNCs withdrew their cases against South Africa in March 2001. The US 
government also announced in July 2001 that it would withdraw its case against 
Brazil (Sell, 2003: 158). Such strategy of trasformismo adopted to mitigate the 
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counter-hegemonic struggle of civil society actors was instrumental in the 
renegotiation of the contested articles of the TRIPS Agreement at the Doha 
Ministerial Conference on TRIPS Agreement and Public Health.  

In April 2001, on behalf of the African Group, Zimbabwe asked the WTO 
TRIPS Council to hold a special session on intellectual property and access to 
medicines. In the session held in June 2001, Brazil submitted a document 
stressing the necessity of prioritizing human rights and public health rather than 
the protection of patent rights (Fraundorfer, 2012). Developing countries insisted 
for broadening the concept of public health beyond AIDS drugs alone, clarifying 
the right to use TRIPS flexibilities such as compulsory licensing without threat 
from developed states. To restore the much-debated legitimacy of the WTO and 
accelerate trade negotiations in other market-oriented issue areas, including 
services, competition, and investment, developed countries agreed to 
compromise with the demands of the developing countries on the TRIPS issue. 
Accordingly, the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 
was adopted on 14 November 2001.  

The Declaration (WTO, 2001: para.4) emphasized that the TRIPS 
Agreement should not prevent member states from taking measures to protect 
public health and to promote access to medicines for all. Declaration clarified the 
right of states to allow compulsory licenses under any conditions they deem 
appropriate (WTO, 200l: para.5). Members also had the right to determine what 
constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, 
including those relating to AIDS, tuberculosis, malaria, and other epidemics 
(WTO, 2001: para.5). The Declaration also extended the deadline for LDC 
members to enforce pharmaceutical related patents from 2006 to 2016 (WTO, 
2001: para. 7). Moreover, in August 2003, the WTO General Council released a 
temporary solution, which would enable countries with limited or no 
manufacturing capacity to import generic drugs from other countries in case of a 
national emergency. With the annex introduced to the Protocol Amending the 
TRIPS Agreement on 6 December 2005, the General Council agreed to make 
this change permanent (WTO, 2005).  

The Doha Declaration’s emphasis on the right to protect public health and 
access to medicines for all reflects the extent to which counter-hegemonic 
groups’ discourses were embedded within the Declaration. These measures can 
be understood as part of a wider effort of hegemonic social forces to legitimize 
the TRIPS Agreement that used to be heavily criticized for its detrimental effects 
on public health. It acknowledged already existing flexibilities of the TRIPS 
agreement without fundamentally changing the multilateral IP regime. 
Transnational social forces kept their market-oriented position on intellectual 
property rights. Reviewing the pressure of transnational pharmaceutical 
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companies on the US government for shaping IP policy in line with market 
norms, OXFAM (2002a: 2) indicates that pharmaceutical companies kept on 
challenging developing countries’ use of flexibilities of the TRIPS Agreement. In 
its complaint to the USTR in May 2002, the Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America listed more than forty states that failed to provide 
sufficient protection for patented medicines. These countries included India, 
Brazil, and Argentina that had generic drugs industries as well as those countries 
like Vietnam and Bolivia that had limited potential for generic production of 
medicines (Oxfam, 2002a: 7). In 2002, the US government put more than half of 
the countries recommended by PhRMA in its Special 301 report.  

As part of their strategy of trasformismo, developed countries presented 
themselves as respecting the flexibilities of TRIPS at the multilateral level, but 
discontent with the level of protection pharmaceutical patents would have by the 
TRIPS Agreement, they pushed for concessions on IP through bilateral and 
regional free trade agreements (FTAs) at the bilateral level. The United States 
tried to impose more stringent intellectual property rights known as TRIPS-Plus 
provisions in FTAs negotiated with countries as diverse as Singapore, Morocco, 
Australia, Honduras, Thailand, Nicaragua, Costa Rica, the Dominican 
Republic, Columbia, Chile, Peru, Panama, Oman, Republic of Korea, and the 
United Arab Emirates (Sell, 2011: 452; Baird, 2013). Provisions, including 
limitations on compulsory licensing and parallel importation, and extensions for 
patent terms attached to FTAs suggest that the promises and assurances made by 
the Doha Declaration would be baseless in practice.  

In the FTAs the US concluded with Morocco and Singapore, these 
countries agreed to extend patent holders the right to block parallel imports (Ho, 
2007). In the FTA concluded between the US and Australia, parallel imports 
were banned in case the patent holder made it clear that a product would only be 
sold within a particular state (Baird, 2013). In the FTAs it concluded with 
Panama, Peru, Morocco, and Chile, the US required the same level of protection 
foreseen in its own patent law for the data exclusivity (Baird, 2013). The data 
exclusivity provisions embedded into the FTAs concluded by the US require 
generic pharmaceutical companies to produce their own safety and efficacy 
findings rather than use the clinical trial test data of the patent holders in the 
generic drug approval process (Sell, 2011). They thus serve as strengthening the 
monopolistic position of pharmaceutical companies by preventing generic 
competition.  

It should be noted that although FTAs are bilateral or regional in nature, as 
shown by OXFAM (2007) in the case of FTA concluded between the US and 
Jordon, they may have multilateral effect. In its report, OXFAM (2007) 
emphasized that developing countries must change their national intellectual 
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property laws to fully implement TRIPS-plus rules. This enables other countries’ 
companies to benefit from the new national legislation on the IP rights. 
Accordingly, it was not just American companies, but European Union and 
Swiss drug companies as well that benefited from the data exclusivity condition 
of the US-Jordon FTA (OXFAM, 2007). In addition to pushing for TRIPS-plus 
provisions in the FTAs, the US encouraged developing and least-developed 
countries for undertaking political, economic and legal reforms, including 
intellectual property rights through its aid and trade privileges policy. In 2002, in 
exchange for duty-free and quota-free access of their products to the US market, 
Kenya and Uganda introduced and amended their intellectual property law to 
restrict parallel imports and compulsory licensing (Oxfam, 2002b).  

Developing countries’ TRIPS-compliant attempt to issue compulsory 
licenses was also challenged by pharmaceutical companies. For instance, when 
in late 2006 and early 2007, Thailand issued compulsory licenses for two 
antiretroviral drugs used in the HIV/AIDS treatment, and one for a drug used to 
treat cardiovascular diseases, the Thai government was heavily criticized for 
issuing these compulsory licenses (Reichman and Abbott, 2007: 956). The 
Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PreMA), which 
represented multinational firms in Thailand, criticized the government for not 
having consulted sufficiently with the patent holders. The pharmaceutical 
industry accused Thailand of violating the spirit of the WTO by arguing that 
compulsory licenses should be used for national emergencies like AIDS or other 
epidemic infectious diseases not for chronic ones such as cancer or 
cardiovascular diseases (Fuller, 2007). Upon Thailand’s issuance of a 
compulsory license for antiretroviral drug, Kaletra, the US drug company, 
Abbott, retaliated against the Thai government by withdrawing the supply of 
seven medicines from the Thai Market (Moon, 2010: 225).  

By accusing Thailand of weakening respect for patents, the USTR elevated 
Thailand from ‘Watch List’ to ‘Priority Watch List’ in its 2007 Special Report. 
The European Commission also publicly questioned the use of compulsory 
licenses by the Thai government. The then Trade Commissioner, Peter 
Mandelson, sent a letter to the Thai government indicating that, ‘Neither the 
TRIPS Agreement nor the Doha Declaration appear to justify a systemic policy 
of applying compulsory licenses wherever medicines exceed certain prices’ 
(Moon 2010: 228). For Mandelson, other means had to be explored to increase 
access to essential medicines among the Thai people before resorting to such 
exceptional measures (Hannah, 2008: 224). Despite the Doha Declaration’s 
explicit recognition that countries had the freedom to determine the grounds for 
compulsory licensing, these reactions illustrated the ongoing hegemonic struggle 
against implementing intellectual property laws in a manner sensitive to public 
health.  
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5. CONCLUSION 

The paper has examined why and how the flexibilities foreseen in the 
TRIPS Agreement were confirmed by the Doha Declaration to make it more 
sensitive to public health concerns. This paper has explained the 
acknowledgement of TRIPS flexibilities as a function of the strategy of 
trasformismo used by market-oriented actors to legitimize the TRIPS Agreement 
that was challenged by transnational NGOs, including MSF, Health Action 
International, Oxfam, and CPTech that demanded respect for TRIPS 
flexibilities. The paper has indicated that faced with such a challenge, hegemonic 
social forces attempted to co-opt, absorb and pacify forces of civil society who 
resisted or rejected the main tenets of the TRIPS Agreement. They engaged in a 
strategy of trasformismo and attempted to neutralize opposing groups by 
creating interactive platforms for consultation with civil society organizations 
working on a range of issues including public health. In an effort to reproduce 
and legitimize the market-oriented IP regime, they also adjusted their strategies 
by taking into account NGO sensitivities and suggestions. Counter-hegemonic 
groups’ emphasis on the right to protect public health, access to medicines for 
all, and ensuring the implementation of TRIPS flexibilities have been embedded 
within the Doha Declaration on TRIPS Agreement and Public Health. 

From a neo-Gramscian framework, the paper has demonstrated that 
changes in global intellectual property regime are best explained by looking at 
the hegemonic struggle of opposing social forces over the nature of global IP 
regime. It has analyzed how those market-driven social forces have exerted new 
market discipline in global IP regime through the TRIPS Agreement. It has also 
examined how these market-oriented social forces were challenged by counter-
hegemonic groups that demanded respect for the TRIPS flexibilities. It 
accordingly has acknowledged the moral leadership exerted by counter-
hegemonic NGOs to put pressure on pharmaceutical TNCs to make their 
medicines broadly available in the developing world. Arguing that the TRIPS 
Agreement created a barrier for the access of affordable essential drugs in 
developing and least developed countries, these NGOs pursued a counter-
hegemonic struggle to shift the policies of developed countries and 
pharmaceutical TNCs in favor of more flexible IP rules. By emphasizing the 
trade-off between patent protection for pharmaceuticals and high drug prices, 
they played an active role in forcing the TRIPS Agreement onto the international 
trade agenda for the clarification of its flexibilities.  

However, an important finding of the paper has demonstrated that 
although the Doha Declaration has enabled WTO member states to implement 
IP laws in a manner sensitive to public health and development goals, 
pharmaceutical companies and developed countries like the US and the EU 
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attempted to prevent countries from doing so either through the discourse of a 
positive relation between strong IP protection and economic growth, foreign 
investment, and innovation or through coercive bilateral mechanisms. Based on 
the strategy of traformismo, they have presented themselves as respecting the 
flexibilities of TRIPS Agreement at the multilateral level while simultaneously 
concluding TRIPS-plus agreements with developing countries at the bilateral 
level. Although, the Doha Declaration acknowledged that states could issue 
compulsory licenses as a useful tool to reduce drug prices and to legitimize 
generic production, such TRIPS flexibilities have been eroded by the widespread 
use of TRIPS-plus provisions in US negotiated bilateral trade deals, aid and trade 
privileges programs. These provisions would eliminate many of the TRIPS 
flexibilities that the Doha Declaration sought to protect.  

By tracing the processes in which opposing social forces promoted or 
challenged the adoption of specific policy choices such as more stringent IP 
protection, the paper has dealt with the role of agency and their ideas in regime 
transformation. It has emphasized that ideas used to legitimize particular policies 
and facilitate policy change were crucial in the organization of hegemony. It has 
highlighted that contentious social forces attempted to achieve their policy 
objectives by changing the way actors perceive and define a particular policy 
problem and by influencing their preferences through certain ideas. Discursively, 
both sides have attempted to re-frame IP rules: Those seeking tighter IP rules 
attempted to reframe IP enforcement as an economic and trade-related issue and 
promoted the idea that strong intellectual property rights protection provided 
greater economic prosperity for all. On the other hand, those seeking more 
flexible IP rules attempted to re-frame IP rights as an issue of human rights. To 
pacify and neutralize the latter group that challenged the dominance of the 
strong patent protection regime, the former has adopted the strategy of 
trasformismo and struggled for absorbing counter-hegemonic ideas. The paper 
has thus shown how the transformation of the global IP regime has thus been 
realized within a contested global political economy.  

This finding regarding the global IP regimes contributes to the literature on 
the contested nature of the neoliberal economic order. The dynamic concept of 
hegemony implies that although the ruling elites attempt to sustain the prevalent 
power relations by generating consent for their policies, counter-hegemonic 
groups may always emerge to challenge the former’s legitimacy by formulating 
alternative ideas. The paper has shown that there has been a resistance 
movement against market-oriented TRIPS Agreement coming from civil society 
organizations. However, it has also demonstrated that the advocates of more 
stringent IP rules attempted to counterbalance the efforts of those that asked for 
more flexible rules though the strategy of trasformismo. The global IP regime 
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remains highly contested with the economic and social stakes rising for both IP 
rights-holders and end-users.  

 
 

BIBLIOGRAPHY 

Baird, Sean (2013), “Magic and Hope: Relaxing Trips-Plus Provisions to 
Promote Access to Affordable Pharmaceuticals”, Boston College Journal of Law 
and Social Justice, 33 (1): 107-145.  

Baker, Andrew (1999), “Nebuleuse and the Internationalization of the State in 
the UK?”, Review of International Political Economy, 6 (1): 79-100.  

Bieler, Andreas and Adam David Morton (Eds.) (2001), Social Forces in the 
Making of the New Europe: The Restructuring of European Social Relations in 
the Global Political Economy (London: Palgrave).  

Cox, Robert W. (1981), “Social Forces, States and World Orders”, Millennium: 
Journal of International Studies, 10 (2): 126-55.  

Cox, Robert W. (1983), “Gramsci, Hegemony and International Relations: An 
Essay in Method”, Millennium: Journal of International Studies, 12 (2): 162-
175. 

Cox, Robert W. (1987), Production, Power, and World Order. Social Forces in 
the Making of History (New York: Columbia University Press).   

De Sousa Santos, Boaventura (2005), “Beyond Neoliberal Governance: The 
World Social Forum as Subaltern Cosmopolitan Politics and Legality”, De 
Sousa Santos, Boaventura and Cesar A. RodriguezGaravito (Eds.), Lawand 
Globalization from Below: Towards a Cosmopolitan Legality (Cambridge: 
Cambridge University Press): 29-63.  

Drahos, Peter (2003), “When the Weak Bargain with the Strong: Negotiations in 
the World Trade Organization”, International Negotiation, 8 (1): 79-109.  

Drezner, Daniel W. (2007), All Politics is Global: Explaining International 
Regulatory Regimes (Princeton: Princeton University Press).  

Forman, Lisa (2007), “A Transformative Power? The Role of the Human Right 
to Medicines in Accessing AIDS Medicines-International Human Rights Law, 
TRIPS and the South African Experience”, Unpublished PhD Thesis, (Canada: 
University of Toronto).  



Sevgi BALKAN-ŞAHİN Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 544-565 

562 
 

Fraundorfer, Markus (2012), “The US vs. Brazil in the WTO Trade Dispute of 
200 I-Patent Rights vs. Human Rights”, Paper presented to the Annual 
Convention of the International Political Science Association, Madrid, 8-12 July.  

Fuller, Thomas (2007), “Thailand Takes on Drug Industry, and May Be 
Winning”, New York Times, 11 April, 
http://nytimes.com/2007/04/11/world/asia/11iht-pharma.4.5240049.html 
(21.05.2017). 

Gill, Stephen (2000), “The Post-Modern Prince”, Millenium: Journal of 
International Studies”, 29 (1): 131-141. 

Gramsci, Antonio (1971), Selections from the Prison Notebooks of Antonio 
Gramsci (London: Lawrence and Wishart).  

Hannah, Erin N. (2008), “Contesting Cosmopolitan Europe: A Study of Non-
Governmental Organizations in the European Union’s External Trade 
Policymaking Process”, Unpublished PhD Thesis, (Canada: University of 
Toronto).  

Ho, Cynthia M. (2007), “A New World Order for Addressing Patent Rights and 
Pub1ic Health”, Chicago-Kent Law Review, 82: 1470-1515,  
https://pdfs.semanticscholar.org/3c31/f06fa5cefe0b4166c473560a719450abcb5
4.pdf (12.04.2017). 

Leon, Diane (2010), “Intellectual Property Rights and the Campaign For access 
to Essential Medicines: the Advocacy Role Assumed by Medecins Sans 
Frontieres”, Unpublished PhD Thesis, (Canada: Brock University).  

Maskus, Keith E. (1999), “The Role of Intellectual Property Rights in 
Encouraging Foreign Direct Investment and Technology Transfer”, Duke 
Journal of Comparative and International Law, 9 (1): 109-161.  

Matthews, Duncan (2002), “Trade-Re1ated Aspects of Intellectual Property 
Rights: Will the Uruguay Round Consensus Hold?”, CSGR Working Paper, No. 
99/02.  

May, Christopher (2002), A Global Political Economy of Intellectual Property 
Rights: The New Enclosures? (London: Routledge).  

Moon, Suerie (2010), “Embedding Neoliberalism: Global Health and the 
Evolution of the Global Intellectual Property Regime”, Unpublished PhD 
Thesis, (USA: Harvard University).  

Moore, Phoebe V.  (2007), Globalization and Labor Struggle in Asia. A Neo-
Gramscian Critique of South Korea’s Political Economy (London: Tauris). 



AP Sevgi BALKAN-ŞAHİN 

563 
 

Morton, Adam David (2003), “Structural Change and Neoliberalism in Mexico: 
‘Passive Revolution’ in the Global Political Economy”, Third World Quarterly, 
24 (4): 631-653. 

Overbeek, Henk (2004), “Transnational Class Formation and Concepts of 
Control: Towards a Genealogy of the Amsterdam Project in International 
Political Economy”, Journal of International Relations and Development, 7 (2): 
113-141.  

Oxfam (2001), Patent Injustice: How World Trade Rules Threaten the Health of 
the Poor (Oxford: Oxfam), https://community.oecd.org/docs/DOC-33052 
(10.10.2016).  

Oxfam (2002a), “US Bullying on Drug Patents: One Year After Doha”, Oxfam 
Briefing Paper, 33, http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/us-
bullying-ondrug-patents-one-year-after-doha-1 15060 (10.10.2016).  

Oxfam (2002b), “Generic Competition, Price and Access to Medicines: the Case 
of Antiretrovirals in Uganda”, Oxfam Briefing Paper, 26, http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/generic-competition-price-and-access-to-
medicines-thecase-of-antiretrovirals-i-114502 (10.10.2016).  

Oxfam (2007), “All costs, no benefits: How TRIPS-plus intellectual property 
rules in the US-Jordan FTA affect access to medicines”, Briefing Paper, 
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/all-costs-no-benefits-how-
trips-plus-intellectual-property-rules-in-the-us-jord-114080 (21.11.2016). 

Patterson, W. Bill (2006), “Altering the World Order: The Alter-Globalization 
Movement and the World Trade Organization”, Unpublished PhD Thesis, 
(Scotland: University of Stirling).  

PhRMA (2003), Pharmaceutical Industry Profile (Washington, DC: PhRMA).  

Reichman, Jerome H. and Frederick M. Abbott (2007), “The Doha Round's 
Public Health Legacy: Strategies for the Production and Diffusion of Patented 
Medicines under the Amended TRIPS Provisions”, Journal of International 
Economic Law, 10: 921-987.  

Roemer-Mahler, Anne (2013), “Business Conflict and Global Politics: The 
Pharmaceutical Industry and the Global Protection of Intellectual Property 
Rights”, Review of International Political Economy, 20 (1): 121-152. 

Rupert, Mark (2005), “In the Belly of the Beast: Resisting Globalisation and War 
in a NeoImperial Moment”, Eschle, Catherine and Bice Maiguashca (Eds.), 
Critical Theories, International Relations and Anti-Globalisation Movement: 
The Politics of Resistance (Abingdon: Routledge): 36-52.  



Sevgi BALKAN-ŞAHİN Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 544-565 

564 
 

Sell, Susan K. (2003), Private Power, Public Law: The Globalization of 
Intellectual Property Rights (Cambridge: Cambridge University Press).  

Sell, Susan K. (2011), “TRIPS was Never Enough: Vertical Forum Shifting, 
FTAs, ACTA, and TPP”, Journal of Intellectual Property Law, 18 (2): 447-478.  

Sell, Susan K. and Aseem Prakash (2004), “Using Ideas Strategically: The 
Contest Between Business and NGO Networks in Intellectual Property Rights”, 
International Studies Quarterly, 48 (1): 143-175.  

Singh, J.P. (2006), “The Evolution of National Interests: New Issues and North-
South Negotiations During the Uruguay Round”, Odell, John S. (Ed.), 
Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO and NAFTA 
(Cambridge: Cambridge University Press): 41-85.  

Sklair, Leslie (2001), The Transnational Capitalist Class (Oxford: Blackwell).  

‘t Hoen, Ellen (2002), “TRIPS, Pharmaceutical Patents and Access to Essential 
Medicines: a Long Way from Seattle to Doha”, Chicago Journal of International 
Law, 3 (1): 27-50.  

‘t Hoen, Ellen (2009), The Global Politics of Pharmaceutical Monopoly Power: 
Drug Patents, Access, Innovation and the Application of the WTO Doha 
Declaration on TRIPs and Public Health (Diemen: AMB Press).  

United Nations Development Program (UNDP) (1999), Human Development 
Report 1999 (Oxford: Oxford University Press), 
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_1999_EN.pdf (18.02.2016).  

United Nations Development Program (UNDP) (2000), Human Development 
Report 2000: Human Rights and Human Development (Oxford: Oxford 
University Press), 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf 
(18.02.2016).  

United Nations Development Program (UNDP) (2001), Human Development 
Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development 
(Oxford: Oxford University Press), 
http://hdr.undp.org/en/media/completenewl.pdf (18.02.2016).  

Watal, Jayashree (2001), Intellectual Property Rights in the WTO and 
Developing Countries (London: Kluwer Law International). 

World Health Organization (WHO) (2002), Accelerating Access Initiative: 
Widening Access to Care and Support for People Living with HIV/AIDS, 
http://www.who.int/hiv/pub/prev_care/en/isbn9241210125.pdf (15.11.2006).  



AP Sevgi BALKAN-ŞAHİN 

565 
 

WTO (2000), Dispute Settlement: DS199, Brazil-Measures Affecting Patent 
Protection, https://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds199_e.htm 
(22.01.2016).  

WTO (2001), Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, 
https://wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm 
(27.01.2016).  

WTO (2005), Amendment of the TRIPS Agreement, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm (12.02.2016).  

 

 

 



alternatif 
politika 

 

Yayın İlkeleri 
I. Genel Kurallar 

1.Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak 
üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların uzunluğu 10.000 sözcüğü geçmemelidir. 
Makaleler için alt sınır 6000 sözcüktür. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiğinde 
Alternatif Politika Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır. 

2.Yazarlar ayrı bir Word dosyasında unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, 
haberleşme adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve ORCID ID 
(http://orcid.org) bilgilerini bildirmelidir. 

3.Dergiye verilecek yazılar Yayın Kurulu’nca ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra 
en az iki hakeme gönderilecek, hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının 
basılmasına, rapor çerçevesinde düzeltilmesine, yazının geri çevrilmesine ya da 
üçüncü bir hakeme gönderilmesine karar verilecek ve durum yazara en kısa sürede 
bildirilecektir. Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir. 

4.Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içerisinde 
yapılarak Yayın Kurulu’na ulaştırılması gerekmektedir. 

5.Alternatif Politika Dergisi’nin yazı dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce dilinde de 
yazılar yayımlanmaktadır. Yazı bu dillerden hangisinde yazılmış olursa olsun 
ortalama 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetler de yazının başına 
eklenerek gönderilmelidir. Aynı şekilde, hangi dilde yazılmış olursa olsun yazının 
başlığının Türkçe ve İngilizce olarak yazıya eklenmesi, ayrıca yine Türkçe ve 
İngilizce olarak 5 anahtar sözcüğün belirtilmesi gerekmektedir. 

6.Yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemekte veya yazarlara telif ücreti 
ödenmemektedir. 

7.Yazılar MS Office Word dosyası olarak (.doc ya da .docx halinde) 
alternatifpolitika@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

8.Yayımlanan çalışmaların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup 
bu konuda dergi editörlüğü sorumlu tutulamaz. 
  
II. Yazım Kuralları 

1.Yazı, MS Office Word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde, özet ve 
kaynakçada 12 punto; dipnot ve tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf 
büyüklüğünde ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. 



2.Sayfa yapısı, tüm kenarlardan 2.5 cm kenar boşluğu olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

3.Yazının giriş bölümüne numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca 
kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır. 

 
III. Referanslar, Dipnot ve Kaynakça 

Metinde dipnot uygulaması yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır, kaynakça 
metnin sonuna aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak eklenmelidir. 

Metin içinde yapılacak referanslar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu 
referans sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki 
kaynakların metin içindeki referanslarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle 
gösterilmiştir: 

 
a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Wendt, 2012: 85). 

Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine referans yapılması durumunda: (Wendt, 
2012a: 85); (Wendt, 2012b: 40). 

Kaynakçada: Wendt, Alexander (2012), Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi 
(İstanbul: Küre Yayıncılık) (Çev. Helin Sarı Ertem, Suna Gülfer Ihlamur Öner). 

Metin içindeki referans (makale): (Waterbury, 1991: 15). 

Kaynakçada: Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie”, International 
Journal of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17. 

 
b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Balibar ve Wallerstein, 2000: 67). 

Kaynakçada: Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf 
(İstanbul: Metis Yayınları) (Çev. Nazlı Ökten). 

Metin içindeki referans (makale): (Sına ve Soyer, 1998: 108). 

Kaynakçada: Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan 
Kooperatifçilik Teorisinin Niteliğine İlişkin Düşünceler” , Amme İdaresi Dergisi, 31 
(3): 103-117. 

 
c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler: 

Metin içindeki referans (kitap): (Gönlübol vd., 1996: 45). 

Kaynakçada: Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, 
Duygu Sezer, Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış 
Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi). 

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve 
referanslar da bu örneğe göre yapılacaktır. 



 
d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler: 

Metin içindeki referans: (Riddell, 1994: 53). 

Kaynakçada: Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament” , Kavanagh, Dennis ve 
Anthony Seldon (Der.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63. 

Metin içindeki referans: (Geray, 1992: 236). 

Kaynakçada: Geray, Cevat (1992), “Çevre İçin Eğitim”, Keleş, Ruşen (Der.), İnsan 
Çevre Toplum (Ankara: İmge): 223-240. 

 
e) Kurum yayınları: 

Metin içindeki referans: (DPT, 1989: 145). 

Kaynakçada: DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara). 

 

f) İnternet kaynakları: 

Metin içindeki yollamada: (Çubukçu, 2009). 

Kaynakçada: Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?”, 
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp (15.06.2010). 

Metin içindeki yollamada: (Dışişleri Bakanlığı, 2010). 

Kaynakçada: Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa 
(16.06.2010). 

 
g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin 
içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet 
Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için 
ASBHK gibi. 

 
h) Dipnotlar, referans verme dışındaki açıklamalar için kullanılmalıdır. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatif Politika Dergisi 
İletişim İçin 

Adres: Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Merkez/BOLU 
Tel: 0374 254 1000-1518 

Web: www.alternatifpolitika.com 
E-posta: alternatifpolitika@gmail.com 

 
E-ISSN: 1309-0593 

alternatif 
politika 

 


	COVER
	INNER COVER
	EDITORIAL STAFF
	RECORD
	CONTENTS
	Sezgi DURGUN
	Levent DUMAN
	Mustafa ULUÇAKAR
	Yunus Can POLAT
	Farkhad ALIMUKHAMEDOV, Laurent A. LAMBERT & Hisham Bin HASHIM
	Gizem ALİOĞLU ÇAKMAK & Selin TÜRKEŞ KILIÇ
	Rakibe KÜLCÜR
	H. Işıl ALKAN
	Erol SUBAŞİ
	Selma TOKTAŞ
	Sevgi BALKAN-ŞAHİN
	PUBLICATION PRINCIPLES
	REAR COVER

